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SPO 002 | Příklad ke spotřební  
dani z lihu, vína a meziproduktů
podle právního stavu k 1. 1. 2020

Zadání
Daňový subjekt „LIZA a.s.“ patří mezi největší producenty tichých a šumivých vín na daňovém území 
České republiky. Vzhledem ke svému postavení na trhu a možnostem tlaku na obchodní řetězce má 
zároveň výhradní zastoupení pro distribuci lihovin renomovaných zahraničních firem. 
Daňový subjekt „LIZA a.s.“ je držitelem povolení k provozování daňového skladu na výrobu vína 
a meziproduktů (dle § 19 odst. 2 písm. a) zákona o spotřebních daních = výrobní sklad) a dále držitelem 
povolení k provozování daňového skladu (dle § 19 odst. 2 písm. b) zákona o spotřebních daních = 
distribuční sklad) s možností přijímat, skladovat zpracovávat a odesílat líh, víno a meziprodukty. 
Současně je registrovaný jako osoba povinná značit líh.
Sídlo daňového subjektu „LIZA a.s.“ je v objektu, a tedy i na stejné adrese, jako výrobní daňový 
sklad v Jihomoravském kraji. Distribuční daňový sklad se nachází z důvodů optimální logistiky 
v průmyslové zóně v blízkosti hlavního města ve Středočeském kraji.
Daňový subjekt „LIZA a.s.“ dopravuje veškeré vyrobené šumivé víno do svého distribučního 
daňového skladu v režimu podmíněného osvobození od daně. Zde rovněž přijímá veškeré lihoviny 
renomovaných zahraničních firem a značí tyto lihoviny kontrolními páskami ke značení lihu.
Následnou distribuci zákazníkům realizuje daňový subjekt „LIZA a.s.“ pouze ze svého distribučního 
daňového skladu. 
V měsíci prosinci 2018 probíhaly podnikatelské aktivity daňového subjektu „LIZA a.s.“ následujícím 
způsobem:
a.  Daňový subjekt „LIZA a.s.“ vyrobil ve svém výrobním daňovém skladu 40 000 hl tichého vína

podle § 93 odst. 3 zákona o spotřebních daních a 3 000 hl šumivého vína podle § 93 odst. 2
zákona o spotřebních daních.

b.  Daňový subjekt „LIZA a.s.“ odeslal v režimu podmíněného osvobození od daně do svého
distribučního daňového skladu 36 000 hl tichého vína podle § 93 odst. 3 zákona o spotřebních
daních a 3 200 hl šumivého vína podle § 93 odst. 2 zákona o spotřebních daních.

c.  Daňový subjekt „LIZA a.s.“ dopravil v režimu podmíněného osvobození od daně z Francie 15 000
lahví o objemu 0,7 l značkové lihoviny „Frantík“ o lihovitosti 40,0 % obj. etanolu a z Německa
20 000 lahví o objemu 0,5 l likéru „Germán“ o lihovitosti 30,0 % obj. etanolu a toto zboží přijal
v daňovém distribučním skladu.

d.  Daňový subjekt „LIZA a.s.“ dovezl z Kuby 30 000 lahví o objemu 0,7 l kubánského rumu „Kubík“
o lihovitosti 42,0 % obj. etanolu a tento rum byl po propuštění do celního režimu volný oběh
s umístěním v režimu podmíněného osvobození od daně přijat v daňovém distribučním skladu.

e.  V měsíci prosinci 2018 daňový subjekt „LIZA a.s.“ vyskladnil (uvedl do volného daňového oběhu)
ze svého distribučního daňového skladu na předvánoční trh 35 000 hl tichého vína podle
§ 93 odst. 3 zákona o spotřebních daních, 2 900 hl šumivého vína podle § 93 odst. 2 zákona
o spotřebních daních, 14 800 lahví značkové lihoviny „Frantík“, 19 900 lahví likéru „Germán“
a 28 600 lahví kubánského rumu „Kubík“.

f.  V měsíci prosinci 2018 daňový subjekt „LIZA a.s.“ odeslal ze svého distribučního daňového skladu
v režimu podmíněného osvobození od daně na Slovensko 10 000 hl tichého vína podle § 93 odst. 3
zákona o spotřebních daních, 400 hl šumivého vína podle § 93 odst. 2 zákona o spotřebních daních.

g.  Česká zemědělská a potravinářská inspekce odebrala pro povinné rozbory v daňovém
distribučním skladu v rámci vánoční kontrolní akce vzorky 6 lahví značkové lihoviny „Frantík“,
6 lahví likéru „Germán“ a 6 lahví kubánského rumu „Kubík“.

h.  Ředitel obchodního odboru předal významným obchodním partnerům společnosti „LIZA a.s.“
vzorky 18 lahví kubánského rumu „Kubík“.

SPO



2

plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

Zadání úkolu: 
1.  Definujte, kdy při nastíněných aktivitách subjektu vzniká daňová povinnost, jaký je základ (jak

ho stanovíme) a jaká sazba daně se na dané vybrané výrobky vztahuje s odkazem na příslušná
ustanovení zákona o spotřebních daních.

2.  Vypočtěte výši daňové povinnosti za zdaňovací období prosinec 2018, pokud daňovému subjektu
„LIZA a.s.“ vznikla. Zároveň definujte, kdy v tomto případě vzniká daňová povinnost.

3.  Definujte, kdy v daných případech vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit s odkazem
na příslušná ustanovení zákona o spotřebních daních.

4.  Vypočtěte výši povinnosti daň přiznat a zaplatit za zdaňovací období prosinec 2018, pokud tato
povinnost daňovému subjektu „LIZA a.s.“ vznikla.

5.  Vypočtěte výši zajištění daně, které byl daňový subjekt „LIZA a.s.“ povinen poskytnout na dopravy
realizované z jeho daňových skladů za zdaňovací období prosinec 2018.

6.  Kolik daňových přiznání subjekt podává, ke kterému správci daně a v jakých termínech?
7. Kdy je příslušná daň splatná?

Řešení:
...




