
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

otisk podacího razítka celního úřadu

1
25 3208 MFin 3208 vzor č. 4

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ  

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ POVOLENÍ  
podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSpD”)

02 Příjmení (dále jen „držitel povolení”)

03 Osobní jméno(-a)

04 Název právnické osoby (dále jen „držitel povolení”)

06 Právní forma

Celnímu úřadu pro

01 Daňové identifi kační číslo

 C Z

1. ODDÍL – Identifi kační údaje držitele povolení

2. ODDÍL – Žádost o zrušení povolení

3. ODDÍL – Údaje, u nichž došlo ke změně
07 Kontaktní telefon   
zrušený

08 E-mail  

Přílohy  

zrušený

nový

nový

05 Identifi kační číslo  

k datu

Navrhuji zrušit povolení     ano ne
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PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI O ZMĚNU/ŽÁDOSTI O ZRUŠENÍ JSOU 
PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Držitel povolení

Datum
Otisk

razítka

Vlastnoruční podpis 
držitele povolení/osoby opr. k podpisu

Údaje o zástupci (přílohou plná moc vystavená dne)                            ) 

Osobní jméno(-a) a příjmení/Název právnické osoby

Datum narození/IČ právnické osoby   

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li držitel povolení či zástupce právnickou osobou)
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Osobní jméno(-a) a příjmení/Vztah k právnické osobě
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POKYNY 
k vyplnění žádosti o změnu povolení/žádosti o zrušení povolení 

dle zákona o spotřebních daních
( dále jen „žádost“)

Celnímu úřadu pro – doplníte zbývající část ofi ciálního názvu svého místně příslušného celního úřadu (např. Jihočeský kraj). 
Místní příslušnost se určuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, popř. dle zákona č. 17/2012 Sb., 
o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

01 Daňové identifi kační číslo – vyplníte Vám přidělené daňové identifi kační číslo.

Držitel povolení zaškrtne, zda žádá o změnu údajů uvedených v povolení, nebo zda žádá o zrušení povolení.

1. oddíl
02–06 – položky slouží k identifi kaci držitele povolení. Fyzické osoby vyplní osobní jméno, popř. osobní jména a příjmení, právnické 
nebo podnikající fyzické osoby vyplní název, včetně identifi kačního čísla a právní formy.
2. oddíl – žádost o zrušení povolení – v případě, že žádáte o zrušení povolení, zaškrtnete „ano“, vyplníte evidenční číslo povolení 
a k jakému datu jej chcete zrušit, v opačném případě zaškrtnete „ne“. Je-li zaškrtnuto „ano“, 3. oddíl se nevyplňuje.

V PŘÍPADĚ ZMĚNY ÚDAJŮ VYPLNÍTE PŘÍSLUŠNÝ ÚDAJ, JINAK SE POLOŽKA NEVYPLŇUJE
3. oddíl
07 Kontaktní telefon – v případě změny údajů vyplníte dosavadní telefonní číslo i to, kterým je nahrazeno.
08 E-mail – v případě změny údajů vyplníte dosavadní e-mail i ten, kterým je nahrazen.

Přílohy – vyplníte seznam všech příloh, tj. i přílohy jednotlivých oddílů.
Podle vydaného typu povolení vyplníte a předložíte pouze příslušný oddíl I až IX, který bude nedílnou součástí této žádosti.
V celém tiskopise uvádějte pouze údaje, kde žádáte o změnu nebo kde došlo ke změně. Všechny údaje, na něž jste neměli 
dostatek místa na tiskopise, a všechny další údaje, které považujete za nezbytné, uveďte, prosím, na zvláštní příloze. 
U jednotlivých informací uveďte číslo položky původního tiskopisu, ke které se vztahují.

ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ

Údaje o zástupci: tyto údaje budou vyplněny pouze v případech, kdy je žádost (vztahuje se i na přílohu) zpracovávána a podávána 
zástupcem držitele povolení.
Datum narození/IČ právnické osoby: bude vyplněno datum narození fyzické osoby, nebo identifi kační číslo právnické osoby, která 
je zástupcem držitele povolení.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li držitel povolení či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě 
(např. jednatel, pověřený pracovník apod.): tyto údaje budou vyplněny pouze v případech, kdy je žádost (vztahuje se i na přílohu) 
podávána právnickou osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce držitele povolení, za nějž zpracovává 
a podává žádost (vztahuje se i na přílohu).
Vlastnoruční podpis držitele povolení/osoby oprávněné k podpisu: žádost (vztahuje se i na přílohu) bude opatřena vlastnoručním 
podpisem přímo držitele povolení – fyzickou osobou podávající žádost (vztahuje se i na přílohu), nebo fyzickou osobou oprávněnou 
podepsat žádost (vztahuje se i na přílohu) za držitele povolení – právnickou osobu a v případě zastoupení držitele povolení zmocněnou 
fyzickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu. 



ano ne

ano ne

ano ne
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e) ulice (nebo část obce) f) číslo popisné/orientační

g) stát

V případě více dodavatelů uveďte identifi kační údaje dalších dodavatelů v samostatné příloze [v rozsahu stanoveném písm. a) až g)].
05 Místo uskladnění vybraných výrobků
a) obec b) PSČ

c) ulice (nebo část obce) d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující polohu místa uskladnění

Oddíl I

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně

01 Evidenční číslo povolení

02 Název a množství vybraných výrobků
a) název a obchodní označení vybraných výrobků
a) název a obchodní označení vybraného výrobku

b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem spotřeby vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb.

druh lihu technický surový bezvodý rafi novaný obecně zvláštně
     denatur. denatur.
syntetický

kvasný

sulfi tový

ovocné a jiné destiláty

úkapy a dokapy

přiboudlina

03 Účel použití přijímaných vybraných výrobků
a) následný prodej

b) užívání/spotřeba

(Jednoznačně specifi kujte účel použití, doložte výrobní technologický postup zpracování vybraných výrobků, včetně stanovené výtěžnosti, 
vnitřní normy spotřeby vybraných výrobků na určité množství výsledného produktu a uveďte ztráty.)

c) zajištění odbytu fi nálních výrobků
(V případě „ano” doložte v příloze zajištění odbytu fi nálních výrobků např. předložením odběratelských smluv.)

04 Dodavatel vybraných výrobků
a) obchodní fi rma nebo jméno b) SEED ID

c) obec d) PSČ
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f) popis místa uskladnění

06 Způsob zabezpečení vybraných výrobků
a) předložen plán/nákres místa uskladnění

b) bližší specifi kace skladovacího zařízení (kontejnery, zásobníky, sudy apod.)

c) popis používaných měřidel
 (s ohledem na druh skladovaných vybraných výrobků uveďte bližší popis používaných měřidel)

d) konkrétní typ ověřeného stanoveného měřidla (§ 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů)

e) výrobní číslo měřidla dle písm. d)

f) instalované měřidlo má platné osvědčení o kalibraci dle zákona o metrologii 

g) zabezpečení místa uskladnění proti neoprávněnému použití 
 vybraných výrobků osvobozených od daně

h) skladovací prostory lze uzamknout

i)  místo uskladnění je elektronicky střeženo

j) místo uskladnění je sledováno kamerovým systémem

k) bližší popis způsobu zabezpečení

ano ne

ano ne

částečné ano ne

ano ne

ano ne

ano ne



P O K Y N Y
k vyplnění oddílu I – žádosti o změnu povolení k přijímání a užívání

vybraných výrobků osvobozených od daně
01 Evidenční číslo povolení – vyplňte přidělené evidenční číslo povolení, u kterého dochází ke změně.
02 Název a množství vybraných výrobků: 

a) uveďte název a obchodní označení vybraných výrobků (např. letecký benzín AVGAS 100 LL);
b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení – uveďte konkrétní ustanovení ZSpD, např. dle § 45 odst. 1 písm. a) ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku – uveďte odpovídající kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku, 

v případě, že se kód kombinované nomenklatury u tabákového výrobku nepoužívá, tak se tato položka nevyplňuje (pozn.: pro 
účely ZSpD se kódem nomenklatury rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o tarifu, statistické 
nomenklatuře a Společném celním tarifu, ve znění platném k 1. lednu 2002, např. 2710 11 31);

d) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v pokynech 
k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků;

e) navrhovaný roční objem spotřeby vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD – uveďte navrhované množství vybraných 
výrobků, které budou přijaty případně užity v běžném roce, tzn. ve dvanácti po sobě bezprostředně následujících kalendářních 
měsících. Množství uveďte v měřicí jednotce dle ZSpD pro každou komoditu a konkrétní vybraný výrobek (např. 350 000 litrů 
při 15 °C); [dle příslušných ustanovení ZSpD se množství vybraných výrobků vyjadřuje v těchto měřicích jednotkách:
• minerální oleje v 1 000 litrech při teplotě 15 °C (s výjimkou těžkých topných olejů podle § 45 odst. 1 písm. c) ZSpD a zkapalněných 
ropných plynů, u nichž se množství vyjadřuje v tunách čisté hmotnosti);

• líh v hektolitrech etanolu při 20 °C;
• pivo, víno a meziprodukty v hektolitrech;
• cigarety, doutníky a cigarillos v kusech; tabák ke kouření v kilogramech];

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD:
• u lihu objemové procento lihu ve výrobku;
• u piva hmotnostní procento extraktu původní mladiny (v případě uplatnění snížené sazby pro malé nezávislé pivovary je 

nezbytné předložit i doklady prokazující zařazení pivovaru do příslušné velikostní skupiny);
• u cigaret délku tabákového provazce a cenu pro konečného spotřebitele;

[Písm. f) vyplníte pouze v případě, že vybrané výrobky jsou předmětem daně z lihu.]
g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb. – zaškrtněte odpovídající variantu určující 

druh a kvalitativní znaky lihu (např. „líh kvasný, bezvodý, obecně denaturovaný" nebo „líh syntetický, technický, zvláštně 
denaturovaný" apod.).

03 Účel použití přijímaných vybraných výrobků – a) a b) vyberte odpovídající variantu a uveďte konkrétní účel použití; c) předložte 
doklady prokazující zajištění odbytu fi nálních výrobků (jedná-li se o spotřebu).

04 Dodavatel vybraných výrobků – uveďte identifi kační údaje dodavatele; b) SEED ID – je evidenční číslo ke spotřební dani, které 
je v souladu s článkem 19 nařízení Rady č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní přiděleno správcem daně 
daňovým subjektům v jednotlivých členských zemích EU za účelem obchodování s vybranými výrobky v režimu podmíněného 
osvobození od daně. V případě více dodavatelů uveďte identifi kační údaje dalších dodavatelů v samostatné příloze. (V případě, 
že se jedná o vybrané výrobky, které držitel povolení dopravuje z jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od 
daně, uvede v tomto odstavci vlastní identifi kační údaje, jelikož držitel povolení v daném případě dodává osvobozené vybrané 
výrobky na daňovém území ČR sám sobě).

05 Místo uskladnění vybraných výrobků – uveďte přesnou adresu a popis místa uskladnění vybraných výrobků [písm. e) vyplníte 
(např. polohu dle souřadnic GPS) pouze v případě, nejsou-li místu uskladnění přiděleny identifi kační údaje uvedené v písm. c) 
a d); f) uveďte slovní popis, přiložte nákres místa uskladnění s vyznačením konkrétních skladovacích prostor apod.].

06 Způsob zabezpečení vybraných výrobků – specifi kujte způsob zabezpečení vybraných výrobků osvobozených od daně proti 
jejich neoprávněnému použití v rozporu se ZSpD.

6
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Oddíl II

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
k provozování daňového skladu

01 Evidenční číslo povolení

02 Druh daňového skladu
a) podnik na výrobu vybraných výrobků

b) sklad vybraných výrobků

03 Adresa daňového skladu
a) obec b) PSČ

c) ulice (nebo část obce) d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující místo daňového skladu

04 Popis daňového skladu, technická dokumentace, náčrt daňového skladu včetně umístění měřidel

05 Popis způsobu zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím

06 Popis měřicích zařízení a prohlášení o způsobu zajištění jejich ověřování nebo kalibrací

07 Popis vybraných výrobků, které budou v daňovém skladu umístěny
a) název a obchodní označení vybraného výrobku

b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem přijímaných vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č.141/1997 Sb.

druh lihu technický surový bezvodý rafi novaný obecně zvláštně
     denatur. denatur.
syntetický

kvasný

ano ne

ano ne

     

sulfi tový

ovocné a jiné destiláty

úkapy a dokapy

přiboudlina
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h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku

V případě více druhů vybraných výrobků uveďte údaje v samostatné příloze [v rozsahu údajů stanoveném písm. a) až h)].

08 Popis zvláštních operací v rámci zpracování vybraných výrobků

09 Popis způsobu skladování vybraných výrobků, popis a druh skladovacích nádrží a jejich kalibrací dle zákona o metrologii, 
popis, identifi kace a dokumentace skladovacích nádrží, výše výrobních a skladovacích kapacit

10 Seznam míst, kde budou vybrané výrobky přijímány
a) daňový sklad

b) místo přímého dodání, ve smyslu ust. § 24 odst. 2 ZSpD a § 25 odst. 2 ZSpD

c) obec d) PSČ

e) ulice (nebo část obce) f) číslo popisné/orientační

g) jiný údaj určující polohu místa přijímání vybraných výrobků

V případě více míst dodání vybraných výrobků uveďte místa do samostatné přílohy [v rozsahu stanoveném písm. a) až g)].

11 Vlastní spotřeba – název a obchodní označení vybraných výrobků

ano ne



P O K Y N Y
k vyplnění oddílu II – žádosti o změnu povolení k provozování 

daňového skladu
01 Evidenční číslo povolení – vyplňte přidělené evidenční číslo povolení, u kterého dochází ke změně.
02 Druh daňového skladu – zaškrtněte příslušnou variantu:

a) podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených ZSpD vybrané 
výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá;

b) sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených ZSpD vybrané výrobky 
skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá.

03 Adresa daňového skladu – uveďte přesnou adresu daňového skladu:
a) obec
b) PSČ
c) název ulice
d) číslo popisné/orientační
e) jiný údaj určující místo daňového skladu vyplníte (např. údaje o dotčených nemovitostech, číslo parcely, souřadnice GPS, 

místní název, apod.) pouze v případě, není-li znám údaj uvedený v písm. c) a d).
04 Popis daňového skladu, technická dokumentace, náčrt daňového skladu včetně umístění měřidel – popište změnový stav 

u daňového skladu, jeho umístění, činnosti, které budou nově v daňovém skladu uskutečňovány. Přiložte technickou dokumentaci, 
náčrt (schéma) daňového skladu s prostorovým vymezením daňového skladu, vyznačte v náčrtu umístění příslušných měřidel.

05 Popis způsobu zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím – popište změnu způsobu zabezpečení 
vybraných výrobků před neoprávněným použitím.

06 Popis měřicích zařízení a prohlášení o způsobu zajištění jejich ověřování nebo kalibrací – popište změnu v měřicích 
zařízeních používaných v daňovém skladu.

07 Popis vybraných výrobků, které budou v daňovém skladu umístěny:
a) uveďte název a obchodní označení vybraného výrobku – (např. motorový benzin);
b) vybraný výrobek je předmětem daně – např. dle § 45 odst. 1 písm. a) ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku – např. 2710 11 41, v případě, že se kód kombinované nomenklatury 

u daně z tabákových výrobků nepoužívá, tak se tato položka nevyplňuje, pozn.: pro účely ZSpD se kódem nomenklatury 
rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním 
tarifu, ve znění platném k 1. lednu 2002;

d) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v 
pokynech k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků;

e) navrhovaný roční objem přijímaných vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD – uveďte navrhované množství 
vybraných výrobků, které budou vyrobeny, zpracovány, skladovány a prodány (za prodej je považováno propuštění do 
volného daňového oběhu nebo odeslání v režimu podmíněného osvobození od daně) v běžném roce, tzn. ve dvanácti po 
sobě bezprostředně následujících kalendářních měsících. Množství uveďte v měřicí jednotce dle ZSpD pro každou komoditu 
a konkrétní vybraný výrobek (např. 350 000 litrů při 15 °C); [dle příslušných ustanovení ZSpD se množství vybraných výrobků 
vyjadřuje v těchto měřicích jednotkách:
• minerální oleje v 1 000 litrech při teplotě 15 °C (s výjimkou těžkých topných olejů podle § 45 odst. 1 písm. c) ZSpD 

a zkapalněných ropných plynů, u nichž se množství vyjadřuje v tunách čisté hmotnosti);
• líh v hektolitrech etanolu při 20 °C;
• pivo, víno a meziprodukty v hektolitrech;
• cigarety, doutníky a cigarillos v kusech; tabák ke kouření v kilogramech];

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD:
• u lihu objemové procento lihu ve výrobku;
• u piva hmotnostní procento extraktu původní mladiny (v případě uplatnění snížené sazby pro malé nezávislé pivovary je 

nezbytné předložit i doklady prokazující zařazení pivovaru do příslušné velikostní skupiny);
• u cigaret délku tabákového provazce a cenu pro konečného spotřebitele;

[Písm. f) vyplníte pouze v případě, že vybrané výrobky jsou předmětem daně z lihu.]
g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb. – zašktněte odpovídající variantu 

určující druh a kvalitativní znaky lihu (např.: líh kvasný, bezvodý, obecně denaturovaný nebo líh syntetický, technický, zvláštně 
denaturovaný);

h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku – zvolte odpovídající variantu.
08 Popis zvláštních operací v rámci zpracování vybraných výrobků – popište zvláštní operace prováděné v daňovém skladu, 

např. barvení, značkování, rektifi kace, denaturace apod.
09 Popis způsobu skladování vybraných výrobků, popis a druh skladovacích nádrží a jejich kalibrací dle zákona o metrologii, 

popis, identifi kace a dokumentace skladovacích nádrží, výše výrobních a skladovacích kapacit. 
10 Seznam míst, kde budou vybrané výrobky přijímány:

a) daňový sklad – vyberte příslušnou variantu;
b) místo přímého dodání, ve smyslu ust. § 24 odst. 2 ZSpD a § 25 odst. 2 ZSpD – vyberte příslušnou variantu;
c) až f) vyplníte obec, PSČ, název ulice, číslo pospisné/orientační;
g) jiný údaj určující místo daňového skladu – vyplníte (např. údaje o dotčených nemovitostech, číslo parcely, souřadnice 

GPS, místní název apod.) pouze v případě, není-li znám údaj uvedený v písm. e) a f).
11 Vlastní spotřeba – název a obchodní označení vybraných výrobků – uveďte údaje o vlastní spotřebě, včetně specifi kace 

přesného účelu použití a předpokládané spotřebované množství.
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Oddíl III

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
pro opakované přijímání vybraných výrobků

01 Evidenční číslo povolení

02 Název a množství vybraných výrobků
a) název a obchodní označení vybraného výrobku

b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem přijímaných vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb.

druh lihu technický surový bezvodý rafi novaný obecně zvláštně
     denatur. denatur.
syntetický

kvasný

sulfi tový

ovocné a jiné destiláty

úkapy a dokapy

přiboudlina

03 Místo, kde budou vybrané výrobky přijímány
a) obec b) PSČ

c) ulice (nebo část obce) d) číslo popisné/orientační

10

e) jiný údaj určující polohu místa přijímání vybraných výrobků

V případě více míst opakovaného přijetí vybraných výrobků uveďte místa do samostatné přílohy [v rozsahu stanoveném písm. a) až e)].



P O K Y N Y
k vyplnění oddílu III – žádosti o změnu povolení 

pro opakované přijímání vybraných výrobků

01 Evidenční číslo povolení – vyplňte přidělené evidenční číslo povolení, u kterého dochází ke změně.
02 Název a množství vybraných výrobků: 

a) uveďte název a obchodní označení vybraného výrobku – (např. motorový benzin); 
b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení – např. dle § 45 odst. 1 písm. a) ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku – např. 2710 11 41, v případě, že se kód kombinované nomenklatury 

u daně z tabákových výrobků nepoužívá, tak se tato položka nevyplňuje; pozn.: pro účely ZSpD se kódem nomenklatury rozumí 
číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu, ve 
znění platném k 1. lednu 2002;

d) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v pokynech 
k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků;

e) navrhovaný roční objem přijímaných vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD – uveďte navrhované množství 
vybraných výrobků, které budou přijaty v běžném roce, tzn. ve dvanácti po sobě bezprostředně následujících kalendářních 
měsících. Množství uveďte v měřicí jednotce dle ZSpD pro každou komoditu a konkrétní vybraný výrobek (např. 350 000 litrů 
při 15 °C) [dle příslušných ustanovení ZSpD se množství vybraných výrobků vyjadřuje v těchto měřicích jednotkách:
• minerální oleje v 1000 litrech při teplotě 15 °C (s výjimkou těžkých topných olejů podle § 45 odst. 1 písm. c) ZSpD a zkapalněných 

ropných plynů, u nichž se množství vyjadřuje v tunách čisté hmotnosti);
• líh v hektolitrech etanolu při 20 °C;
• pivo, víno a meziprodukty v hektolitrech;
• cigarety, doutníky a cigarillos v kusech; tabák ke kouření v kilogramech];

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD: 
• u lihu objemové procento lihu ve výrobku;
• u piva hmotnostní procento extraktu původní mladiny (v případě uplatnění snížené sazby pro malé nezávislé pivovary je 

nezbytné předložit i doklady prokazující zařazení pivovaru do příslušné velikostní skupiny); 
• u cigaret délku tabákového provazce a cenu pro konečného spotřebitele;

 [Písm. g) vyplníte pouze v případě, že vybrané výrobky jsou předmětem daně z lihu.];
g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb. – zaškrtněte odpovídající variantu 

určující druh a kvalitativní znaky lihu (např.: líh kvasný, bezvodý, obecně denaturovaný nebo líh syntetický, technický, zvláštně 
denaturovaný).

03 Místo, kde budou vybrané výrobky přijímány – uveďte přesnou adresu místa přijetí, v případě více míst přijetí uveďte místa 
do samostatné přílohy. [Písm. e) vyplníte (např. polohu souřadnic GPS) pouze v případě, nejsou-li místu přijetí přiděleny 
identifi kační údaje uvedené v písm. c) a d).]
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Oddíl IV

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
pro jednorázové přijetí vybraných výrobků

01 Evidenční číslo povolení

02 Název a množství vybraných výrobků
a) název a obchodní označení vybraného výrobku

b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný objem přijímaných vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb.
druh lihu technický surový bezvodý rafi novaný obecně zvláštně
     denatur. denatur.
syntetický

kvasný

sulfi tový

ovocné a jiné destiláty

úkapy a dokapy

přiboudlina

h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku

V případě přijetí více druhů vybraných výrobků uveďte údaje týkající se jejich názvu a množství v samostatné příloze [v rozsahu údajů 
stanoveném písm. a) až h)].

i) denaturace dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb.

03 Dodavatel vybraných výrobků
a) obchodní fi rma nebo jméno b) SEED ID

c) obec d) PSČ

e) ulice (nebo část obce) f) číslo popisné/orientační

g) stát

04 Místo, kde budou vybrané výrobky jednorázově přijaty
a) obec b) PSČ

c) ulice (nebo část obce) d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující polohu místa přijetí vybraných výrobků

ano ne
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P O K Y N Y
 k vyplnění oddílu IV – žádosti o změnu povolení pro jednorázové 

přijetí vybraných výrobků
01 Evidenční číslo povolení – vyplňte přidělené evidenční číslo povolení, u kterého dochází ke změně.
02 Název a množství vybraných výrobků 

a) uveďte název a obchodní označení vybraného výrobku – (např. motorový benzin); 
b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení – např. dle § 45 odst. 1 písm. a) ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku – např. 2710 11 41, v případě, že se kód kombinované nomenklatury 

u daně z tabákových výrobků nepoužívá, tak se tato položka nevyplňuje; pozn.: pro účely ZSpD se kódem nomenklatury rozumí 
číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu, ve 
znění platném k 1. lednu 2002;

d) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v pokynech 
k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků;

e) navrhovaný objem přijímaných vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD  – uveďte navrhované množství vybraných 
výrobků, které budou přijaty. Množství uveďte v měřicí jednotce dle ZSpD pro každou komoditu a konkrétní vybraný výrobek 
(např. 350 000 litrů při 15 °C); [dle příslušných ustanovení ZSpD se množství vybraných výrobků vyjadřuje v těchto měřicích 
jednotkách:
• minerální oleje v 1 000 litrech při teplotě 15 °C (s výjimkou těžkých topných olejů podle § 45 odst. 1 písm. c) ZSpD a zkapalněných 

ropných plynů, u nichž se množství vyjadřuje v tunách čisté hmotnosti);
• líh v hektolitrech etanolu při 20 °C;
• pivo, víno a meziprodukty v hektolitrech;
• cigarety, doutníky a cigarillos v kusech; tabák ke kouření v kilogramech];

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD:
• u lihu objemové procento lihu ve výrobku;
• u piva hmotnostní procento extraktu původní mladiny (v případě uplatnění snížené sazby pro malé nezávislé pivovary je 

nezbytné předložit i doklady prokazující zařazení pivovaru do příslušné velikostní skupiny); 
• u cigaret délku tabákového provazce a cenu pro konečného spotřebitele;

[Písm. g) až i) vyplníte pouze v případě, že vybrané výrobky jsou předmětem daně z lihu.]
g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb. – zašktněte odpovídající variantu 

určující druh a kvalitativní znaky lihu (např.: líh kvasný, bezvodý, obecně denaturovaný nebo líh syntetický, technický, zvláštně 
denaturovaný);

h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku – zvolte odpovídající variantu;
i) denaturace dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb. – pokud je líh obecně nebo zvláštně denaturován, uveďte přehledně 

ke každému druhu lihu pořadové číslo denaturace dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb. [např. líh kvasný, bezvodý – 1 a) 
nebo syntetický, technický – 15)].

03 Dodavatel vybraných výrobků – uveďte identifi kační údaje dodavatele;
b) SEED ID – je evidenční číslo ke spotřební dani, které je v souladu s článkem 19 nařízení Rady č. 389/2012 o správní spolupráci 

v oblasti spotřebních daní přiděleno správcem daně daňovým subjektům v jednotlivých členských zemích EU za účelem 
obchodování s vybranými výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně. 

04 Místo, kde budou vybrané výrobky jednorázově přijaty – uveďte přesnou adresu místa přijetí. [písm. e) vyplníte (např. polohu 
souřadnic GPS) pouze v případě, nejsou-li místu přijetí přiděleny identifi kační údaje uvedené v písm. c) a d)].



Oddíl V

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
pro zasílání vybraných výrobků

01 Evidenční číslo povolení

02 Odesílatel vybraných výrobků  

a) obchodní fi rma nebo jméno b) daňové identifi kační číslo

c) obec d) PSČ

e) ulice (nebo část obce) f) číslo popisné/orientační

g) stát

h) údaje o registraci k dani odesílatele v členském státě potvrzené příslušným správcem daně byly přiloženy 

i) specifi kace předložených dokladů

03  Předložena plná moc s úředně ověřeným podpisem pro účely zasílání vybraných výrobků 
na daňové území České republiky 

14

P O K Y N Y
k vyplnění oddílu V – žádosti o změnu povolení pro zasílání 

vybraných výrobků
01 Evidenční číslo povolení – vyplňte přidělené evidenční číslo povolení, u kterého dochází ke změně.
02 Odesílatel vybraných výrobků – uveďte identifi kační údaje odesílatele vybraných výrobků včetně údajů týkajících se registrace 

odesílatele k dani v členském státě potvrzené příslušným správcem daně.  
03 Předložena plná moc s úředně ověřeným podpisem pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky  

– předložte plnou moc s úředně ověřeným podpisem pro zastupování při zasílání vybraných výrobků uvedených do volného oběhu 
v jiném členském státě.

ano ne

ano ne
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Oddíl VI

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
k prodeji za ceny bez daně

01 Evidenční číslo povolení

02 Povolení k prodeji za ceny bez daně dle ustanovení: § 36 ZSpD 
§ 87 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

03 Označení a popis prostor, ve kterých navrhujete prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně (uvedení leteckých linek, vymezení 
části tranzitního prostoru letiště + schéma, náčrt)

04 Název a množství (vybraných) výrobků, které budou prodávány za cenu bez daně
V případě výrobků, které nepodléhají spotřební dani, vyplníte pouze písm. a) a e).

a) název a obchodní označení druhu (vybraného) výrobku

b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení ZSpD c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem prodávaného (vybraného) výrobku (v měřicí jednotce dle ZSpD)

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

V případě více druhů vybraných výrobků uveďte údaje v samostatné příloze, příloha se pro více výrobků použije i v případě povolení k prodeji 
za ceny bez daně z přidané hodnoty [v rozsahu údajů a) až f)].

P O K Y N Y
k vyplnění oddílu VI – žádosti o změnu povolení k prodeji 

za ceny bez daně
01 Evidenční číslo povolení – vyplňte přidělené evidenční číslo povolení u kterého dochází ke změně/u kterého žádáte o změnu.
02 Povolení k prodeji za ceny bez daně dle ustanovení – zaškrtněte povolení, u kterého dochází ke změně.
03 Označení a popis prostor, ve kterých navrhujete prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně (vymezení části tranzitního 

prostoru letiště + schéma, náčrt) – uveďte požadované údaje a přiložte požadované podklady.
04 Název a množství (vybraných) výrobků, které budou prodávány za cenu bez daně:

a) uveďte název a obchodní označení druhu (vybraného) výrobku – (např. cukrovinky, pečivo, lihoviny, tichá vína apod.); 
b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení ZSpD – např. dle § 67 odst. 1 ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku – např. 2208, v případě, že se kód kombinované nomenklatury 

u daně z tabákových výrobků nepoužívá, tak se tato položka nevyplňuje; pozn.: pro účely ZSpD se kódem nomenklatury 
rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním 
tarifu, ve znění platném k 1. lednu 2002;

d) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v 
pokynech k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků;

e) navrhovaný roční objem prodávaného (vybraného) výrobku (v měřicí jednotce dle ZSpD)  – uveďte navrhované množství 
vybraných výrobků, které budou prodávány v běžném roce, tzn. ve dvanácti po sobě bezprostředně následujících kalendářních 
měsících. Množství uveďte v měřicí jednotce dle ZSpD pro každou komoditu a konkrétní vybraný výrobek (např. 150,50 hektolitrů 
etanolu při 20 °C); [dle příslušných ustanovení ZSpD se množství vybraných výrobků vyjadřuje v těchto měřicích jednotkách:
• líh v hektolitrech etanolu při 20 °C; 
• pivo, víno a meziprodukty v hektolitrech;
• cigarety, doutníky a cigarillos v kusech; tabák ke kouření v kilogramech];

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD:
• u lihu objemové procento lihu ve výrobku;
• u piva hmotnostní procento extraktu původní mladiny (v případě uplatnění snížené sazby pro malé nezávislé pivovary 

je nezbytné předložit i doklady prokazující zařazení pivovaru do příslušné velikostní skupiny);
• u cigaret délku tabákového provazce a cenu pro konečného spotřebitele.



Oddíl VII

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného 

daňového oběhu

01 Evidenční číslo povolení

02 Účel použití přijímaných zkapalněných ropných plynů
a) následný prodej

b) užívání

c) plnírna tlakových nádob

d) čerpací stanice

[specifi kujte konkrétní účel použití zkapalněných ropných plynů v členění dle jednotlivých předmětů daně – tj. § 45 odst. 1 písm. e), f) a g) 
ZSpD]

03 Dodavatel zkapalněných ropných plynů 

a) obchodní fi rma nebo jméno b) SEED ID

c) obec d) PSČ

e) ulice (nebo část obce) f) číslo popisné/orientační

g) stát

V případě více dodavatelů uveďte identifi kační údaje dalších dodavatelů v samostatné příloze [v rozsahu stanoveném písm. a) až g)].

04 Místo uskladnění zkapalněných ropných plynů 

a) obec b) PSČ

c) ulice (nebo část obce) d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující polohu místa uskladnění

f) popis místa uskladnění

05 Způsob zabezpečení zkapalněných ropných plynů 

a) předložen plán/nákres místa uskladnění se zakreslením skladovacího zařízení (zásobníků)
 a umístění používaných měřidel

b) jednotlivé zásobníky pro skladování zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1
 písm. e), f) nebo g) ZSpD jsou technologicky odděleny

c) bližší údaje týkající se skladovacího zařízení (počet a objem jednotlivých zásobníků)

d) popis používaných měřidel
 (v případě plníren tlakových nádob a čerpacích stanic uveďte konkrétní typ ověřeného stanoveného měřidla (§ 3 zákona č. 505/1990 Sb., 
 o metrologii, ve znění pozdějších předpisů) instalovaného na skladovacím zařízení)

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne
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ano ne

ano ne



e) výrobní číslo nainstalovaného měřidla 

f) instalované měřidlo má platné osvědčení o kalibraci dle zákona o metrologii

g) zabezpečení místa uskladnění proti neoprávněnému použití skladovaných 
 vybraných výrobků   

h) místo uskladnění lze uzamknout

i) místo uskladnění je elektronicky střeženo

j) místo uskladnění je sledováno kamerovým systémem

k) bližší popis způsobu zabezpečení místa uskladnění

ano ne

ano ne částečně

ano ne

ano ne

ano ne
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P O K Y N Y
k vyplnění oddílu VII – žádosti o změnu povolení k nákupu

zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
01 Evidenční číslo povolení – vyplňte přidělené evidenční číslo povolení, u kterého dochází ke změně.
02 Účel použití přijímaných zkapalněných ropných plynů – vyberte odpovídající variantu a uveďte konkrétní účel použití v členění 

dle jednotlivých předmětů daně (např. ZRP dle § 45 odst. 1 písm. f) ZSpD budou použity pro plnění tlakových nádob určených pro 
výrobu tepla apod). 

03 Dodavatel zkapalněných ropných plynů – uveďte identifi kační údaje dodavatele; b) SEED ID – je evidenční číslo ke spotřební 
dani, které je v souladu s článkem 19 nařízení Rady č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní přiděleno 
správcem daně daňovým subjektům v jednotlivých členských zemích EU za účelem obchodování s vybranými výrobky v režimu 
podmíněného osvobození od daně. V případě více dodavatelů uveďte identifi kační údaje dalších dodavatelů v samostatné příloze. 
(Pozn.: v případě dopravy zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě uveďte 
zahraniční daňové identifi kační číslo zahraničního dodavatele, nebylo-li SEED ID tomuto dodavateli přiděleno.)

04 Místo uskladnění zkapalněných ropných plynů – uveďte přesnou adresu a popis místa uskladnění vybraných výrobků; 
[Písm. e) vyplníte (např. polohu dle souřadnic GPS) pouze v případě, nejsou-li místu uskladnění přiděleny identifi kační údaje 
uvedené v písm. c) a d)]; písm. f) uveďte slovní popis, přiložte nákres místa uskladnění apod].

05 Způsob zabezpečení zkapalněných ropných plynů – vyberte příslušnou možnost a specifi kujte způsob zabezpečení vybraných 
výrobků proti jejich neoprávněnému použití v rozporu se ZSpD; písm. c) – uveďte počet a objem jednotlivých zásobníků (např. 
2 zásobníky o objemu á 3,5 tuny); písm. d) – popište druh používaných měřidel (provozovatelé plníren tlakových nádob a čerpacích 
stanic uvedou konkrétní typ ověřeného stanoveného měřidla dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů). 
Pozn.: údaje v položce 05 písm. d) až f) vyplní držitel povolení pouze v případě účelu použití uvedeného v položce 02 písm. c) 
nebo d) – plnírna tlakových nádob nebo čerpací stanice. 



Oddíl VIII

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů

01 Evidenční číslo povolení

02 Evidenční číslo daňového skladu (SEED ID), ve kterém bude značkování a barvení prováděno

03 Název a množství minerálních olejů, které budou značkovány a barveny (viz § 134b ZSpD)

a) název a obchodní označení minerálního oleje

b) minerální olej je předmětem daně dle ustanovení c) kód kombinované nomenklatury minerálního oleje

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem značkovaných a barvených minerálních olejů v měřicí jednotce dle ZSpD 

V případě více druhů minerálních olejů uveďte údaje v samostatné příloze [v rozsahu údajů stanoveném písm. a) až e)].
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P O K Y N Y
k vyplnění oddílu VIII – žádosti o změnu povolení ke značkování 

a barvení vybraných minerálních olejů
01 Evidenční číslo povolení – vyplňte přidělené evidenční číslo povolení, u kterého dochází ke změně.
02 Evidenční číslo daňového skladu (SEED ID), ve kterém bude značkování a barvení prováděno – uveďte identifi kační údaje 

daňového skladu, ve kterém bude značkování a barvení prováděno. SEED ID – je evidenční číslo ke spotřební dani, které je 
v souladu s článkem 19 nařízení Rady č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní přiděleno správcem daně 
daňovým subjektům v jednotlivých členských zemích EU za účelem obchodování s vybranými výrobky v režimu podmíněného 
osvobození od daně.

03 Název a množství minerálních olejů, které budou značkovány a barveny (viz § 134b ZSpD) – uveďte obchodní název a popis 
vybraných výrobků: 
a) název a obchodní označení minerálního oleje – uveďte název a označení (např. lehký topný olej);
b) minerální olej je předmětem daně dle ustanovení – např. dle § 45 odst. 1 písm. a) ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury minerálního oleje – např. 2710 19 25, pozn.: pro účely ZSpD se kódem nomenklatury 

rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním 
tarifu, ve znění platném k 1. lednu 2002;

d) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v 
pokynech k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků;

e) navrhovaný roční objem značkovaných a barvených minerálních olejů v měřicí jednotce dle ZSpD – uveďte navrhované 
množství minerálních olejů, které budou značkovány a barveny v běžném roce, tzn. ve dvanácti po sobě bezprostředně 
následujících kalendářních měsících. Množství uveďte v 1 000 litrech při teplotě 15 °C.
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Oddíl IX

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
ke značkování některých dalších minerálních olejů

01 Evidenční číslo povolení

02 Držitel povolení je ve smyslu ust. § 134p odst. 1 ZSpD
a) výrobce

b) provozovatel daňového skladu

03 Evidenční číslo daňového skladu (SEED ID), ve kterém bude značkování prováděno

04 Název a množství dalších minerálních olejů, které budou značkovány (viz § 134m odst. 1 ZSpD)

a) název a obchodní označení dalších minerálních olejů

b) další minerální olej je předmětem daně dle ustanovení c) kód kombinované nomenklatury dalších minerálních olejů

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem značkovaných dalších minerálních olejů v měřicí jednotce dle ZSpD 

V případě více druhů dalších minerálních olejů uveďte údaje v samostatné příloze [v rozsahu údajů stanoveném písm. a) až e)].

05 Údaje o instalovaném zařízení a technická dokumentace zařízení na značkování minerálních olejů

P O K Y N Y
k vyplnění oddílu IX – žádosti o změnu povolení ke značkování 

některých dalších minerálních olejů
01 Evidenční číslo povolení – vyplňte přidělené evidenční číslo povolení, u kterého dochází ke změně.
02 Držitel povolení je ve smyslu ust. § 134p odst. 1 ZSpD – vyberte příslušnou variantu.
03 Evidenční číslo daňového skladu (SEED ID), ve kterém bude značkování prováděno – uveďte identifi kační údaje daňového 

skladu, ve kterém bude značkování prováděno.
 SEED ID – je evidenční číslo ke spotřební dani, které je v souladu s článkem 19 nařízení Rady č. 389/2012 o správní spolupráci 

v oblasti spotřebních daní přiděleno správcem daně daňovým subjektům v jednotlivých členských zemích EU za účelem obchodování 
s vybranými výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně.

04 Název a množství dalších minerálních olejů, které budou značkovány (viz § 134m odst. 1 ZSpD):
a) uveďte název a obchodní označení dalších minerálních olejů – (např. těžký topný olej);
b) další minerální olej je předmětem daně dle ustanovení – např. dle § 45 odst. 1 písm. b) ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury dalších minerálních olejů  – např. 2710 19 31, pozn.: pro účely ZSpD se kódem nomenklatury 

rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním 
tarifu, ve znění platném k 1. lednu 2002;

d) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v 
pokynech k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků;

e) navrhovaný roční objem značkovaných dalších minerálních olejů v měřicí jednotce dle ZSpD – uveďte navrhované 
množství minerálních olejů, které budou značkovány v běžném roce, tzn. ve dvanácti po sobě bezprostředně následujících 
kalendářních měsících. Množství uveďte v měřící jednotce dle ZSpD pro každou komoditu a konkrétní vybraný výrobek (např. 
350  000 litrů při 15 °C). Množství uveďte v 1 000 litrech při teplotě 15 °C (s výjimkou těžkých topných olejů podle § 45 odst. 
1 písm. c) ZSpD a zkapalněných ropných plynů, u nichž se množství vyjadřuje v tunách čisté hmotnosti).

05 Údaje o instalovaném zařízení a technická dokumentace zařízení na značkování minerálních olejů – uveďte údaje 
o instalovaném zařízení a přiložte technickou dokumentaci k danému zařízení.
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Příloha – název a množství vybraných výrobků 

Název a množství vybraných výrobků
a) název a obchodní označení vybraného výrobku

b) výrobek je předmětem daně dle ustanovení c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem přijímaných/spotřeb. vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb.

druh lihu technický surový bezvodý rafi novaný obecně zvláštně
     denatur. denatur.
syntetický

kvasný

sulfi tový

ovocné a jiné destiláty

úkapy a dokapy

přiboudlina

h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku

Název a množství vybraných výrobků
a) název a obchodní označení vybraného výrobku

b) výrobek je předmětem daně dle ustanovení c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem přijímaných/spotřeb. vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb.

druh lihu technický surový bezvodý rafi novaný obecně zvláštně
     denatur. denatur.
syntetický

kvasný

sulfi tový

ovocné a jiné destiláty

úkapy a dokapy

přiboudlina

h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku

ano ne

ano ne



Příloha – místo, kde budou vybrané výrobky přijímány 

Místo, kde budou vybrané výrobky přijímány
a) obec b) PSČ

c) ulice (nebo část obce) d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující polohu místa přijímání vybraných výrobků      
    

Místo, kde budou vybrané výrobky přijímány
a) obec b) PSČ

c) ulice (nebo část obce) d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující polohu místa přijímání vybraných výrobků

Místo, kde budou vybrané výrobky přijímány
a) obec b) PSČ

c) ulice (nebo část obce) d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující polohu místa přijímání vybraných výrobků

Místo, kde budou vybrané výrobky přijímány
a) obec b) PSČ

c) ulice (nebo část obce) d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující polohu místa přijímání vybraných výrobků

Místo, kde budou vybrané výrobky přijímány
a) obec b) PSČ

c) ulice (nebo část obce) d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující polohu místa přijímání vybraných výrobků

Místo, kde budou vybrané výrobky přijímány
a) obec b) PSČ

c) ulice (nebo část obce) d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující polohu místa přijímání vybraných výrobků
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Příloha – dodavatel vybraných výrobků 

Dodavatel vybraných výrobků

a) obchodní fi rma nebo jméno b) SEED ID

c) obec d) PSČ 

e) ulice (nebo část obce) f) číslo popisné/orientační

g) stát

Dodavatel vybraných výrobků

a) obchodní fi rma nebo jméno b) SEED ID

c) obec d) PSČ 

e) ulice (nebo část obce) f) číslo popisné/orientační

g) stát

Dodavatel vybraných výrobků

a) obchodní fi rma nebo jméno b) SEED ID

c) obec d) PSČ 

e) ulice (nebo část obce) f) číslo popisné/orientační

g) stát

Dodavatel vybraných výrobků

a) obchodní fi rma nebo jméno b) SEED ID

c) obec d) PSČ 

e) ulice (nebo část obce) f) číslo popisné/orientační

g) stát

Dodavatel vybraných výrobků

a) obchodní fi rma nebo jméno b) SEED ID

c) obec d) PSČ 

e) ulice (nebo část obce) f) číslo popisné/orientační

g) stát


