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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

právě teď v červnu dokončujeme závěrky a audity (my), máme hotovo (chválíme), nestíháme (držíme palečky)…

VŠECHNO MÁ ŘEŠENÍ, NEZAPOMÍNEJME.

Červen je měsíc daňových přiznání a účetních závěrek, dokončování všeho rozpracovaného před létem. Určitě je to tak 
ve většině účetních a daňových kanceláří.

Nebylo tomu tak vždy. Když jsem vstupovala do systému já, byl únor. Zajímavé je, že vždy, když se někde přidá čas, zase 
jsme na tom stejně. Možná se více roztahujeme, více odpočíváme, více diskutujeme, kdo ví. Ale je třeba si připustit, že 
celá organizace je jen a jen o nás, venku to opravdu není.

V každém případě roky, kdy jsme neměli Účetní Portál, byly tak, že jsme měli vše jako účetní a daňová firma hotovo do 
konce března a odkládali jsme přiznání jen těch, kteří platili, aby se na to hezky mohli připravit. Naopak ty, kterým se 
peníze vracely, jsme podávali v březnu. Pro mne značka ideál.  Vůbec nechápu, jak úžasně jsme to kdysi stíhali.

V posledních letech to tak nemáme… možná nejsem tak důsledná jako dříve. Možná upřednostňuji Účetní Portál před 
účetní a daňovou firmou Oswald.

Také by se Vám líbilo mít v tyto dny vše hotovo a připravovat se na prázdniny? Nebo milujete ty závěrečné „stresy“ a je 
to pro Vás adrenalin?

Ať je to tak nebo tak, přejeme Vám krásné léto, plné sluníčka, nových nápadů, odpočinku, ujasnění priorit a připravení 
další cesty.

Pro mne je náš seminární rok od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023…

Tak ať je úspěšný podle Vašich priorit.

Připravte se…

S vděčností

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ® 
členka Výkonného výboru KA ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

P.S.

Víte, že některé příběhy nejsou vůbec pravdivé? Například liška.

Liška je oblíbenou postavou různých bajek a bájí, kde často vystupuje v roli chytrých 
a lstivých vítězících nad hloupějšími siláky. 

Ve skutečnosti je velmi plachá. Lidské hodnocení, které jsme jí přisoudili, je dočista mimo 
skutečné vlastnosti této divoce žijící šelmy.

Nedělejme si předsudky o druhých, a hlavně o sobě.

  Mír pro celou planetu a pokoj v duši pro všechny bytosti světa  

https://www.pevacoukova.cz/
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strany 5–8
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Novela zákona o spotřebních daních
Autor: plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková 

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Málokdo je schopen rovnocenně vyjadřovat názory, které se liší od předsudků jejich společenského prostředí. 
Většina lidí není schopna vytvářet si takové názory." 

Albert Einstein

 Články

strany 26–31

9. 6. 2022

Zdanění výdělečně činných důchodců
Autor: ing. Ivan Macháček 
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Český účetní standard pro podnikatele č. 015 – Zásoby
Autor: ing. Pěva Čouková 

10. 6. 2022
Možnosti předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou 
podle obecných ustanovení občanského zákoníku
Autor: Mgr. Jakub Josef

strany 33–35

10. 6. 2022

Dopad sankcí EU vůči Rusku na veřejné zakázky
Autor: Martin Lukáš, Tereza Hošková, Michal Przeczek

strany 36–37

 Příklady

strany 24–25

2. 5. 2022

POD Třída 1 – 012 – Základy účtování – zásoby s VNP v ceně
Autor: ing. Pěva Čouková 
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

     9. 6. 2022    Informace k novele zákona o dani silniční
Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byly provedeny změny ve 
zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé 
zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.

     9. 6. 2022    Tomáš Goláň: Soudy si neumí představit, že finanční správa lže. A ona 
opravdu lže často

Rozhovor se senátorem Tomášem Goláněm o tom, jak se stalo, že se finanční správa zvrhla, proč se náprava bezpráví nemůže 
obejít bez iniciativy obětí, jak ji změnit, aby začala fungovat řádně – a o tom, proč je třeba změnit služební zákon. Rozhovor 
naleznete v příloze aktuality.

     8. 6. 2022    Zřízení datové schránky online po přihlášení přes Identitu občana, 
bez návštěvy Czech POINT

Včera jsme se věnovali novinkám, které se týkají datové schránky. Dnes přinášíme informace, jak zřídit datovou schránku bez 
návštěvy Czech POINT, které naleznete v příloze aktuality.

     6. 6. 2022    Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců 
ČR ze dne 18. 5. 2022

Pro Vaši informaci zveřejňujeme zápis z Koordinačního výboru ze dne 18. 5. 2022, který obsahuje tři uzavřené a dva odložené 
příspěvky. Zápis naleznete v příloze aktuality nebo zde: https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr/ a jednotlivé příspěvky 
rovněž na Účetním Portálu v záložce KOORDINAČNÍ VÝBORY: https://www.ucetni-portal.cz/koordinacni-vybory/ .

     2. 6. 2022    Spotřební daň z benzínu a nafty se snižuje o 1,50 Kč na litr
S účinnosti od 1. června do 30. září 2022 se dočasně snižuje sazba spotřební daně z benzínu a motorové nafty o 1,50 Kč na 
litr. Po započtení DPH by konečná cena pro řidiče na čerpacích stanicích měla klesnout až o 1,80 Kč na litr.
Podrobnosti a příslušnou novelu zákona o spotřebních daních naleznete v příloze aktuality.

     1. 6. 2022    Zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 
Ruské federace

V § 1 zákona č. 128/2022 Sb. nalezneme Opatření v oblasti odpočtu bezúplatného plnění od základu daně, například podle 
§ 1 odst. 2 za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2022 do 28. února 2023 lze podle § 20 odst. 8 ZDP od 
základu daně sníženého podle § 34 ZDP odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně. § 2 
zákona č. 128/2022 Sb. obsahuje Opatření v oblasti osvobození od daně z příjmů, zde je osvobozen příjem zaměstnance za 
poskytnuté ubytování od zaměstnavatele. V § 3 zákona č. 128/2022 Sb. jsou řešeny daňové výdaje a v § 4 správní poplatky.
Zákon je účinný od 28. 5. 2022. Celé jeho znění naleznete v příloze aktuality nebo na Účetním Portálu v záložce ZÁKONY: 
https://www.ucetni-portal.cz/zakony/.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-novele-zakona-o-dani-silnicni-6905-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/tomas-golan-soudy-si-neumi-predstavit-ze-financni-sprava-lze-a-ona-opravdu-lze-casto-6907-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/tomas-golan-soudy-si-neumi-predstavit-ze-financni-sprava-lze-a-ona-opravdu-lze-casto-6907-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zrizeni-datove-schranky-online-po-prihlaseni-pres-identitu-obcana-bez-navstevy-czech-point-6903-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zrizeni-datove-schranky-online-po-prihlaseni-pres-identitu-obcana-bez-navstevy-czech-point-6903-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-18-5-2022-6869-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-18-5-2022-6869-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr/
https://www.ucetni-portal.cz/koordinacni-vybory/
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/spotrebni-dan-z-benzinu-a-nafty-se-snizuje-o-1-50-kc-na-litr-6889-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-128-2022-sb-o-opatrenich-v-oblasti-dani-v-souvislosti-s-ozbrojenym-konfliktem-na-uzemi-ukrajiny-vyvolanym-invazi-vojsk-ruske-federace-6885-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-128-2022-sb-o-opatrenich-v-oblasti-dani-v-souvislosti-s-ozbrojenym-konfliktem-na-uzemi-ukrajiny-vyvolanym-invazi-vojsk-ruske-federace-6885-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-128-2022-sb-o-opatrenich-v-oblasti-dani-v-souvislosti-s-ozbrojenym-konfliktem-na-uzemi-ukrajiny-vyvolanym-invazi-vojsk-ruske-federace-6885-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakony/
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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25. 5. 2022

Novela zákona o spotřebních daních
Autor: plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková 

V souvislosti s povinností implementovat do českého právního řádu právní předpisy Evropské unie (alkoholovou směrnici 
a směrnici o společném obranném úsilí) byl s účinností od 27. 4. 2022 novelizován zákon o spotřebních daních. Jaké změny 
novela zákona přinesla, se dozvíte z článku paní Naděždy Klewar Slavíkové.
Jana

Úvod

Dne 26. dubna 2022 byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen zákon č. 93/2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“).

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“) je 
novelizován částí první uvedeného zákona a důvodem jeho novelizace je povinnost České republiky provést implementaci 
nových právních předpisů Evropské unie v oblasti daní z alkoholu a alkoholických nápojů a dále předpisů týkajících se 
osvobození od daně a navazující úpravu vztahující se ke společnému obrannému úsilí v rámci společné bezpečnostní a obranné 
politiky v rámci Evropské unie. Jmenovitě se v případě zákona o spotřebních daních jedná o směrnici Rady 2020/1151/EU, 
kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (dále jen 
„alkoholová směrnice“) a směrnici Rady (EU) 2019/2235, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému 
daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o společné obranné úsilí 
v rámci Evropské unie (dále jen „směrnice o společném obranném úsilí“).

Oblast spotřebních daní je od 1. ledna 2004 upravena zákonem o spotřebních daních a je v rámci Evropské unie vysoce 
harmonizována. Mezi harmonizované spotřební daně se řadí daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína 
a meziproduktů a daň z tabákových výrobků. Právní předpisy Evropské unie zakotvují jednak obecné podmínky pro 
aplikaci spotřební daně v členských státech, a to zejména v rámci směrnice o obecné úpravě spotřebních daní. Současně 
prostřednictvím separátních směrnic specifikují pravidla pro způsob a míru zdanění pro jednotlivé skupiny výrobků 
podléhající spotřební dani (dále také „vybrané výrobky“). Neharmonizovanou spotřební daní, která se na daňovém území 
České republiky uplatňuje, je daň ze surového tabáku a daň ze zahřívaných tabákových výrobků. 

Přestože součástí zákona o spotřebních daních jsou i procesní ustanovení upravující správu spotřebních daní, subsidiárně se 
aplikuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), který představuje obecnou 
procesní normu pro správu daní v širším slova smyslu. 

Změny vyplývající z revize alkoholové směrnice

Revizi alkoholové směrnice 92/83/EHS, která definuje pravidla pro aplikaci spotřebních daní v případě alkoholu 
a alkoholických výrobků, se podařilo úspěšně završit až po téměř třiceti letech jejího fungování, jelikož zdanění alkoholu 
a alkoholických nápojů je pro členské státy velmi citlivé. Schválené kompromisní znění proto nepřináší změny zásadního 
charakteru, ale spíše se snaží reflektovat nutnost přizpůsobení zastaralého textu směrnice současnému právnímu rámci 
Evropské unie, který se v mezidobí dále vyvíjel, a rovněž se snaží vyhovět některým zemím, aby mohly aplikovat národní 
specifika prostřednictvím fakultativních ustanovení. Z věcného hlediska revidovaná alkoholová směrnice zahrnuje zejména 
zpřesnění textu v případě stanovení postupu pro měření stupňů Plato u piva, do kterého jsou přidávány některé další látky 
(např. sladidla, aromata) a rovněž v případě nakládání s lihem obecně či zvláštně denaturovaným, a to včetně revize postupů 
členských států při zjištění jeho zneužití. Oproti předchozímu znění alkoholové směrnice se dále členským státům rozšiřuje 
možnost fakultativně aplikovat snížené sazby spotřební daně u některých kategorií výrobků (např. cider) v případě, že jsou 

1

2

https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-93-2022-sb-kterym-se-meni-zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2872-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-93-2022-sb-kterym-se-meni-zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2872-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-93-2022-sb-kterym-se-meni-zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-2872-x.html
https://www.codexisuno.cz/cNB?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cNB?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2020-1151-kterou-se-meni-smernice-92-83-ehs-o-harmonizaci-struktury-spotrebnich-dani-z-alkoholu-a-alkoholickych-napoju-153-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2020-1151-kterou-se-meni-smernice-92-83-ehs-o-harmonizaci-struktury-spotrebnich-dani-z-alkoholu-a-alkoholickych-napoju-153-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2019-2235-kterou-se-meni-smernice-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-a-smernice-2008-118-es-o-obecne-uprave-spotrebnich-dani-pokud-jde-o-obranne-usili-v-ramci-unie-154-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2019-2235-kterou-se-meni-smernice-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-a-smernice-2008-118-es-o-obecne-uprave-spotrebnich-dani-pokud-jde-o-obranne-usili-v-ramci-unie-154-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2019-2235-kterou-se-meni-smernice-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-a-smernice-2008-118-es-o-obecne-uprave-spotrebnich-dani-pokud-jde-o-obranne-usili-v-ramci-unie-154-w.html
https://www.codexisuno.cz/cNB?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cNB?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cNC?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-92-83-ehs-o-harmonizaci-struktury-spotrebnich-dani-z-alkoholu-a-alkoholicky-ch-napoju-142-w.html
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vyráběny malými výrobci. Zavádí se rovněž jednotný formát osvědčení pro malé výrobce alkoholických nápojů, jejichž 
výrobky jsou dopravovány do členských států Evropské unie, které snížené sazby na některou skupinu výrobků aplikují. 
Náležitosti osvědčení pro malé výrobce stanoví prováděcí předpis Evropské komise. Alkoholová směrnice také dává 
možnost povolit v členském státě za přísně stanovených podmínek výrobu malého množství destilátu pro osobní spotřebu 
(Česká republika již na základě výjimky sjednané při vstupu do Evropské unie tuto možnost využívá, a to formou výroby 
destilátu v pěstitelských pálenicích). 

a)  Zpřesnění týkající se obecně denaturovaného lihu, zvláštně denaturovaného lihu  
a nedostatečně denaturovaného lihu

Dále zákon v ustanoveních § 67 zákona o spotřebních daních zpřesňuje příslušné odstavce týkající se osvobození od daně 
u denaturovaného lihu. Tato úprava přesně definuje, jaký líh je také považován za nedenaturovaný. V souladu s alkoholovou 
směrnicí se zákonem rovněž explicitně stanoví, že doprava obecně denaturovaného lihu ve volném daňovém oběhu mezi 
členskými státy musí být provázena zjednodušeným průvodním dokladem. Doprava zvláštně denaturovaného lihu probíhá 
mezi členskými státy v režimu podmíněného osvobození od daně s tím, že se osvobození na zvláštně denaturovaný líh uplatní 
až po jeho zapracování do konečného výrobku v členském státě určení. Konečný výrobek obsahující zvláštně denaturovaný 
líh již nepodléhá žádnému režimu sledování vybraných výrobků. 

b) Zdaňování piva – změna se týká zejména vybraných výrobků – ochucených piv – „Radlery“
Alkoholová směrnice umožňuje členským státům zvolit si mezi dvěma způsoby výpočtu spotřební daně z piva, a to podle 
skutečného obsahu alkoholu nebo podle stupňů Plato. Použití metody Plato u ochucených nebo slazených piv však 
dlouhodobě vedlo k rozdílným výkladům a vyústilo až v soudní spor ve věci C-30/17 Kompania Piwowarska S.A. Rozdílnost 
ve výkladu spočívala v tom, v jakém stádiu a zda vůbec mají být přidaná sladidla či ochucovadla zohledněna při výpočtu 
pomocí metody Plato, resp. procentního obsahu extraktu původní mladiny v hotovém výrobku. Nové znění alkoholové 
směrnice potvrzuje dosavadní výklad v otázce zdanění ochucených piv metodou Plato podle zákona o spotřebních daních, 
a tím tak neguje rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-30/17, podle něhož by složky přidané po skončení 
procesu kvašení neměly být zohledněny ve výpočtu metodou stupňů Plato tak, aby ochucené pivo nebylo zdaněno více než 
pivo, ze kterého se příslušné ochucené pivo vyrábí. Česká republika využila možnosti obsažené v alkoholové směrnici, aby 
členské státy, které ke dni 29. července 2020 nebraly pro účely měření stupňů Plato v potaz složky piva, jež byly přidány po 
kvašení, mohly v této praxi pokračovat do 31. prosince 2030. Úprava obsažená v alkoholové směrnici bude v České republice 
účinná od 1. ledna 2031 a explicitně se tedy do § 81 odst. 3 zákona o spotřebních daních doplňuje, že pro určení extraktu 
původní mladiny se při výpočtu zohledňují všechny složky, které jsou přidány po skončení kvašení v rámci výroby piva. Pro 
výpočet extraktu původní mladiny se do tzv. Ballingova vzorce, který je stanoven ve vyhlášce č. 468/2003 Sb., o stanovení 
vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny a metodách určení extraktu původní mladiny, zpětně dosadí množství cukrů 
či jiných sladidel přidaných po skončení procesu kvašení. 

c) Malé nezávislé pivovary
V § 82 odst. 3 zákona o spotřebních daních je technicky zpřesněna definice hlavního výrobního provozního souboru 
(tj. „varna, spilka a ležácký sklep, případně cylindrokónické tanky“) pro potřeby „daně z piva“ (v dosavadním znění byl výraz 
„tohoto zákona“), neboť se omezuje pouze na hlavní výrobní provozní soubor určený k výrobě piva (pro jiné vybrané výrobky 
existují jiné hlavní výrobní provozní soubory specifické pro tyto výrobky a použitou technologii). 

Dále se v ustanovení § 85 odst. 5 zákona o spotřebních daních v souladu s alkoholovou směrnicí stanoví, že malým nezávislým 
výrobcům piva usazeným v jiném členském státě se přizná stejné daňové zacházení jako tuzemským malým nezávislým 
pivovarům, a to na základě osvědčení vydaného správcem daně z jiného členského státu nebo na základě vlastního 
osvědčení, které splňuje kritéria stanovená v prováděcím nařízení Komise upravujícím požadavky týkající se vystavení 
správního dokladu pro dopravu zboží v případě vlastní certifikace. To znamená, že pokud je pivo vyrobené takovým malým 
nezávislým výrobcem, pak osoba, které vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit, má povinnost v případě uplatnění snížené 
sazby spotřební daně k daňovému přiznání přiložit výše zmíněné osvědčení. 

d) Víno
Dále v § 93 odst. 1 a novém § 93 odst. 4 zákona o spotřebních daních dochází k nahrazení dosavadní legislativní zkratky 
„víno“ definicí pojmu „víno“. K této legislativně technické úpravě dochází z důvodu nutnosti odlišného použití pojmu „víno“ 
v části čtvrté zákona o spotřebních daních, kde je nutné tento pojem navázat na alkoholovou směrnici. K věcné změně však 
nedochází. 

Novela zákona o spotřebních daních
plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

https://www.codexisuno.cz/cND?lang=cs
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=202045&text=&dir=&doclang=CS&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=495489
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=202045&text=&dir=&doclang=CS&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=495489
https://www.codexisuno.cz/cNE?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cNF?lang=cs
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=202045&text=&dir=&doclang=CS&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=495489
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=202045&text=&dir=&doclang=CS&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=495489
https://www.codexisuno.cz/cNG?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cNH?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cNI?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cOi?lang=cs
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e) Osvědčení pro účely uplatnění snížené sazby spotřební daně v jiném členském státě 
Novým ustanovením § 132 se do zákona o spotřebních daních zavádí postup a podmínky pro získání osvědčení pro osobu, 
která na daňovém území České republiky vyrábí líh, pivo, víno, ostatní kvašené nápoje nebo meziprodukty, které budou 
dopravovány do jiného členského státu aplikujícího sníženou sazbu spotřební daně pro malé nezávislé výrobce výrobků 
podléhajících spotřební dani z lihu, piva, vína, ostatních kvašených nápojů nebo meziproduktů. Toto osvědčení obsahuje 
kromě informace o splnění podmínek nezávislosti také výši výroby daného druhu vybraných výrobků, a to za kalendářní 
rok bezprostředně předcházející vydání tohoto osvědčení. Cílem tohoto opatření je zajistit, aby české hospodářské subjekty 
byly na daňovém území jiného členského státu stejně daňově zvýhodněny, jako v něm usazení malí nezávislí výrobci 
předmětných vybraných výrobků. Žádost o vydání osvědčení se podává samostatně pro každý druh vybraných výrobků. 
Podmínky pro získání osvědčení pro účely uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě, zejména pak stanovení 
maximálního kvantitativního limitu objemu výroby ve stanovených jednotkách za jeden kalendářní rok, jsou stanoveny 
v souladu s požadavky alkoholové směrnice. K podmínkám, které musí žádající osoba splnit, patří také podmínky nezávislosti, 
které nově vymezuje § 133 zákona o spotřebních daních, a zákaz předmětné výrobky vyrábět v licenci. Pokud žádající osoba 
nesplňuje podmínky nezávislosti, vyrábí daný druh vybraných výrobků v licenci, případně překročí zákonem stanovený limit 
výroby, správce daně podanou žádost zamítne. Formulář osvědčení stanoví Komise ve svém prováděcím předpisu. Správci 
daně je uložena lhůta pro rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení v délce 30 dnů ode dne podání této žádosti, přičemž běh 
této lhůty však započne nejdříve 1. ledna kalendářního roku, pro který je osvědčení vydáváno. Důvodem pro omezení začátku 
běhu této lhůty je fakt, že toto osvědčení správce daně vydává na základě výše výroby dané osoby za celý kalendářní rok 
bezprostředně předcházející kalendářnímu roku, na který se osvědčení vydává. Fakticky je tedy toto osvědčení možné vydat 
až po skončení bezprostředně předcházejícího kalendářního roku. Ustanovení § 133 zákona o spotřebních daních specifikuje 
podmínky nezávislosti pro výrobce daného druhu vybraných výrobků, kteří chtějí žádat o vydání osvědčení pro účely uplatnění 
snížené sazby daně v jiném členském státě pro vybrané výrobky uvedené v novém § 132 zákona o  spotřebních daních. 
Podmínky jsou vymezeny podobně, jako je tomu v již existujících ustanoveních zákona o spotřebních daních, které upravují 
nezávislost malého nezávislého pivovaru (§ 82 zákona o spotřebních daních). Jedná se zejména o stanovení podmínek, kdy 
je výrobce považován za právně nebo hospodářsky závislého, dále je vymezeno, že jím provozovaný daňový sklad nesmí být 
svými nadzemními ani podzemními provozními ani skladovacími prostorami technologicky či jinak propojen s prostorami 
jiného daňového skladu daného druhu vybraných výrobků. Podmínka nepropojenosti provozních a skladovacích prostor 
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Novela zákona o spotřebních daních
plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

https://www.codexisuno.cz/cOj?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cNJ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cNJ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cNK?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cNL?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista-2022-20-dnu-143-O.html
https://www.ucetni-portal.cz/specialista-pravnicke-osoby-2022-12-dnu-168-O.html
https://www.ucetni-portal.cz/specialista-pravnicke-osoby-2022-12-dnu-168-O.html
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se nevztahuje na daňový sklad provozovaný malým výrobcem lihu. Výrobce, který žádá o vydání osvědčení, se považuje za 
výrobce splňujícího podmínky nezávislosti i v případě, že je právně či hospodářsky závislý na jiném výrobci stejného druhu 
vybraných výrobků, a to pouze pokud splňuje podmínku výrobní nezávislosti. Výrobní nezávislostí se rozumí podmínka 
obsažená v novém § 133 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních. Právní nebo hospodářskou závislostí se rozumí, 
že existuje vztah právní nebo hospodářské závislosti výrobce, který žádá o vydání osvědčení, na jiném výrobci nebo více 
výrobcích stejného druhu vybraných výrobků, který nebo kteří s žádajícím výrobcem tvoří uzavřenou a na dalších výrobcích 
stejného druhu vybraných výrobků nezávislou množinu výrobců daného druhu vybraných výrobků, mezi kterými existují 
vztahy právní či hospodářské závislosti. Není přitom nutné, aby vztahy závislosti existovaly mezi všemi členy skupiny 
navzájem: k vytvoření množiny propojených subjektů stačí i propojení vztahu závislosti přes jednoho nebo více výrobců 
(tj. existuje-li vztah závislosti mezi výrobci A a B, jiný vztah závislosti mezi B a C a dále ještě jiný vztah závislosti mezi výrobci 
C a D, tvoří uzavřenou množinu všichni čtyři výrobci, i když mezi výrobci A a D není žádný přímý vztah ani přímý mezičlánek). 
Pro vydání osvědčení je podstatné, zda žádající výrobce společně s tímto výrobcem či výrobci plní limit maximální výroby 
daného druhu vybraných výrobků podle nového § 132 odst. 5 písm. b) zákona o spotřebních daních, v podstatě jako by se 
jednalo o jediného výrobce; za výrobu daného druhu vybraných výrobků výrobce žádajícího o osvědčení se potom považuje 
souhrnná výroba všech právně či hospodářsky závislých výrobců v rámci výše popsané množiny. Tato fikce ovšem v souladu 
s alkoholovou směrnicí neplatí pro výrobce lihu, kde společné posuzování právně nebo hospodářsky závislých výrobců 
lihu (vytvoření množiny a její společné posouzení) není pro účely posouzení žádajícího výrobce jako malého nezávislého 
výrobce umožněno a jakákoli právní nebo hospodářská závislost proto žádajícího výrobce lihu při žádání o vydání osvědčení 
diskvalifikuje. Vzhledem k tomu, že v některých zákonem stanovených případech nemusí být vybraný výrobek vyráběn 
v daňovém skladu, zákon zavádí posuzování nezávislosti i pro tyto případy. V návaznosti na ustanovení § 132 odst. 1 zákona 
o spotřebních daních se pro účely potvrzení výroby v novém § 134 stanoví, co se rozumí vínem, ostatními kvašenými nápoji 
a meziprodukty. Definice vína v tomto ustanovení je stanovena výhradně pro účely uplatnění snížené sazby daně v jiném 
členském státě. Tímto novým ustanovením tak není dotčen předmět daně z vína a meziproduktů. V tomto ustanovení se 
jedná výhradně o osobu, která hodlá uplatňovat sníženou sazbu daně v jiném členském státě, nejedná se tedy o malého 
výrobce vína podle § 100a zákona o spotřebních daních, který je definován zejména ve smyslu zjednodušení formalit při 
dopravách vína v souladu se směrnicí 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS 
a s příslušnými předpisy v oblasti zemědělství. V případě definice meziproduktů obsažené v odstavci 3 se jedná obsahem 
o stejný rozsah vybraných výrobků jako v případě definice obsažené v § 93 odst. 5 zákona o spotřebních daních.

Změny vyplývající ze směrnice o společném obranném úsilí

Stávající znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který je základním implementačním předpisem pro 
unijně harmonizovanou oblast daně z přidané hodnoty, obsahuje úpravu vztahující se na dodání zboží, resp. poskytnutí 
služby ozbrojeným silám státu, jenž je smluvní stranou Severoatlantické smlouvy, pokud se tyto síly podílejí na společném 
obranném úsilí mimo území svého vlastního státu, resp. pro státy zúčastněné v Partnerství pro mír. Jedná se zejména 
o možnost osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, osvobození dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečněné 
v tuzemsku a rovněž dodání zboží nebo poskytnutí služby určené pro použití civilními zaměstnanci, kteří tyto ozbrojené síly 
doprovázejí, nebo k zásobení jejich jídelen. V obdobných případech lze osvobodit od spotřební daně, resp. vrátit spotřební 
daň z vybraných výrobků v rámci současné právní úpravy zákona o spotřebních daních. V případě daně z přidané hodnoty se 
dále jedná o osvobození dovozu zboží ozbrojenými silami státu, který je stranou Severoatlantické smlouvy, popř. o vrácení 
daně z přidané hodnoty těmto ozbrojeným silám, samozřejmě pouze v případě, že splní zejména výše uvedené podmínky 
společného obranného úsilí. Jak v případě zákona o dani z přidané hodnoty, tak v případě zákona o spotřebních daních 
však nelze výše popsaný režim aplikovat na ozbrojené síly některého z členských států podílejícího se na činnostech v rámci 
společného obranného úsilí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie.

V zákoně o dani z přidané hodnoty a v zákoně o spotřebních daních se rozšiřují stávající ustanovení, která upravují režim pro 
ozbrojené síly Severoatlantické smlouvy a Partnerství pro mír o ozbrojené síly členského státu, které se podílí na obranném úsilí 
vynakládaném na provádění společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie. Současně je v zákoně o spotřebních 
daních upřesněno užití společného osvědčení o osvobození od daně z přidané hodnoty a spotřební daně, jehož formulář 
tvoří přílohu II nařízení Rady č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/
ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Již v současné době je společný formulář pro osvědčení o osvobození od 
daně z přidané hodnoty a spotřební daně používán pro účely spotřebních daní namísto formuláře uvedeného v nařízení 
Komise (ES) č. 31/96 o potvrzení o osvobození od spotřební daně. Novelou tak dochází tak k narovnání právního stavu 
v zákoně o spotřebních daních vůči aplikační praxi. Toto osvědčení potvrzuje Ministerstvo obrany České republiky, čímž se 
sjednocuje postup pro oblast daně z přidané hodnoty a spotřebních daní.

3

Novela zákona o spotřebních daních
plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková
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https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-komise-es-c-31-96-o-potvrzeni-o-osvobozeni-od-spotrebni-dane-156-w.html
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
Pěva Čouková a hosté: Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

ucetni-portal.cz/ucto-academy/

Den Lektor a téma Den Lektor a téma

1.

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Poslání, uživatelé, vypovídací schopnost účetnictví, 
koncepční rámec českého účetnictví a IFRS, regulace 
účetnictví v EU a v ČR

9.
ing. Pěva Čouková
Cenné papíry, podíly

2.
ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10.
ing. Pěva Čouková 
Cenné papíry, podíly

3.
ing. Pěva Čouková
Pohledávky, opravné položky, odpisy pohledávek, 
insolvence

11.
ing. Libor Vašek, Ph.D. 
IFRS – vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým 
předpisům

4.
ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12.
ing. Libor Vašek, Ph.D.
Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout

5.
ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13.
ing. Pěva Čouková
Přeměny

6.
ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému majetku

14.
ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné 
skutečnosti k účetnictví

7.
ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15.
ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow8.

ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

záznam 15denního vzdělávacího kurzu | IHNED K DISPOZICI

LZE KOUPIT SAMOSTATNĚ – ZDE

LZE KOUPIT SAMOSTATNĚ – ZDE

LZE KOUPIT SAMOSTATNĚ – ZDE

» naše zlato | stále platné informace «

NOVÝ KURZ PLÁNUJEME V ROCE 2024 K NOVÉMU ZÁKONU O ÚČETNICTVÍ

https://www.ucetni-portal.cz/ucto-academy/
https://www.ucetni-portal.cz/poklady-ucetniho-portalu///
https://www.ucetni-portal.cz/poklady-ucetniho-portalu///
https://www.ucetni-portal.cz/poklady-ucetniho-portalu///
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Účetní měsíčník č. 6/2022 internetového portálu www. ucetni-portal.czIntenzivní vzdělávání do praxe i příprava na zkoušky daňových poradců

96
hodin výuky

5 
špičkových lektorů:

ing. JIŘÍ KLÍMA

ing. EVA NEDOROSTKOVÁ

ing. OTAKAR MACHALA, QUD

ing. IVANA PILAŘOVÁ

ing. PĚVA ČOUKOVÁ

12
dnů

28. 2. 2022 – 6. 10. 2022 | 1. ročník

unikátní vzdělávací program s příklady
Naživo & online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“

NOVINKA

ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

» »

Připravujete se na zkoušky daňového poradce? 
Chcete získat kvalitní oporu do praxe pro každý den? 

»  intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce KDP ČR

»  volíte si vlastní tempo a formu studia

»  získáte audio i video tzv. "navěky"

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

12

28. 2.
SPECIALISTA 
PRÁVNICKÉ OSOBY  
NAŽIVO & ONLINE 2022
Skvělých 12 dnů s námi
a právnické osoby máte v malíčku

https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop
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Otázky a odpovědi 
k problematice DPH

1 h 49 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

21. 4. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Zkoušky daňových poradců – 
příběh Martiny

1 h 33 m
in

Martina Nýčová
Pěva Čouková

19. 5. 2022

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Účetnictví s Pěvou

Pěva Čouková

12. 5. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

cc
a 1 h 30 m

in

Otázky a odpovědi  
k problematice DPH – pokračování

2 h 02 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

3. 5. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Časté chyby fyzických osob 
při zdaňování a řešení dopadů 
situace na Ukrajině

1 h 45 m
in

Otakar Machala
Pěva Čouková

2. 6. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Problematika fyzických osob 
se Zuzanou Rylovou

2 h 09 m
in

Zuzana Rylová
Pěva Čouková

9. 6. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-otazky-a-odpovedi-k-problematice-dph-ctvrtek-21-04-2022-19-00-258-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-zkousky-danovych-poradcu-pribeh-martiny-19-05-2022-19-00-262-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetnictvi-s-pevou-12-05-2022-19-00-261-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-otazky-a-odpovedi-k-problematice-dph-pokracovani-utery-03-05-2022-19-00-260-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-caste-chyby-fyzickych-osob-pri-zdanovani-a-reseni-dopadu-situace-na-ukrajine-ctvrtek-02-06-2022-19-00-264-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-problematika-fyzickych-osob-se-zuzanou-rylovou-ctvrtek-09-06-2022-19-00-265-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

