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Vládní návrh

na vydání

zákona,
kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

-2-

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č.
310/2006 Sb., se mění takto:
1.

V § 2 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b zní:

„c) spotřebitelským balením nádoby nebo jiné obaly o objemu do 6 l včetně opatřené etiketou
výrobce, dovozce nebo provozovatele daňového skladu2a), který nabyl líh v režimu
podmíněného osvobození od daně podle zákona o spotřebních daních,2b) nebo prodejce, a
určené pro prodej lihu konečnému spotřebiteli na daňovém území České republiky,
________
2a)

§ 3 písm. g) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

2b)

§ 3 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.“.

2.

V § 2 písm. p) se za slovo „distribuce“ vkládají slova „přeprava, převzetí, držení,“.

3.

V § 2 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) a s), která
znějí:
„r) nakládáním s kontrolní páskou nebo jejím padělkem výroba, uvádění do oběhu, prodej,
přeprava, doprava, skladování, distribuce, převzetí, užití, držení, dovoz nebo vývoz,
s) neznačeným lihem líh ve spotřebitelském balení
1. neznačeném kontrolní páskou nebo značeném poškozenou kontrol páskou kontrolní
páskou, popřípadě s nesprávně umístěnou kontrolní páskou, která zpochybňuje
neporušenost jeho obsahu,
2. značeném kontrolní páskou, která nemá náležitosti stanovené tímto zákonem,
3. značeném kontrolní páskou zaevidovanou na jinou osobu, než která zajistila značení
kontrolní páskou,
4. značeném kontrolní páskou určenou pro jiné spotřebitelské balení lihu nebo kontrolní
páskou určenou pro jinou úroveň obsahu etanolu, nebo
5. značeném kontrolní páskou, kterou lze bez jejího porušení lehce odstranit.“.
4.

V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Povinnost značit líh má výrobce, dovozce nebo provozovatel daňového skladu2a),
který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od daně2b), a to v okamžiku jeho uvedení
do volného daňového oběhu.“.

-35.

V § 4 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a) ve spotřebitelském balení o objemu 0,1 l a menším,
b) osvobozen od spotřební daně10) nebo podmíněně osvobozen od spotřební daně2b),“.
6.

V § 4 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).
7.

V § 4 odst. 1 písm. c) se slovo „ředitelstvím“ nahrazuje slovem „úřadem“.

8.

V § 4 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).
9.

V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Líh, který byl celním úřadem propuštěn k vývozu, nesmí být značen kontrolní
páskou.“.
10.

V § 5 odst. 3 se slovo „objednávku“ nahrazuje slovy „a na její žádost o přidělení
kontrolních pásek“.

11.

V § 5 odst. 5 písm. a) se za slovo „rozměry“ vkládá slovo „,náležitosti“.

12.

V § 5 odst. 5 písm. b) se čárka za slovem „odběru“ nahrazuje spojkou „ a“ a slova „a
zúčtování“ se zrušují.

13.

V § 7 odst. 1 se za slova „§ 3“ vkládají slova „odst. 2“.

14.

V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Lhůty uvedené ve větě první neplatí,
požádal-li navrhovatel současně o vydání povolení k provozování daňového skladu
nebo o povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně;
v takovém případě rozhodne celní ředitelství nejpozději do 90 dnů ode dne doručení
návrhu.“.

15.

V § 7 odst. 11 se slova „nebo penále“ zrušují.

16.

V § 8 písm. f) se slovo „pravomocného“ zrušuje.

17.

V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která
znějí:

„c) registrovaná osoba po dobu 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně
neoznačila žádné spotřebitelské balení lihu, nebo
d) registrovaná osoba přestala být držitelem povolení k provozování daňového skladu nebo
přestala být držitelem povolení jednorázově nebo opakovaně přijímat vybrané výrobky
v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně z jiného členského státu, vydávaných
podle zákona o spotřebních daních.“.

-418.

V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V takovém případě současně stanoví
podmínky a způsob dopravy neznačeného lihu na místo značení.“.

19.

V § 11 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Žádost o přidělení kontrolních pásek registrovaná osoba podá celnímu úřadu
příslušnému podle místa, kde má být značení lihu provedeno. V žádosti o přidělení
kontrolních pásek registrovaná osoba navrhne termín jejich převzetí; žádost musí být podána
nejméně 2 týdny před tímto termínem.
(2) Celní úřad potvrdí přijetí žádosti o přidělení kontrolních pásek nejpozději do 4
pracovních dnů ode dne jejího doručení a současně potvrdí navržený termín převzetí
kontrolních pásek, popřípadě stanoví jiný vhodný termín. Neodpovídá-li požadované
množství kontrolních pásek dosavadnímu objemu výroby lihu registrovanou osobou, celní
úřad žádost nepotvrdí a vyzve registrovanou osobu, aby předložila podklady, jimiž prokáže,
že požadované množství kontrolních pásek odpovídá reálnému odhadu objemu výroby lihu
v následujících 9 měsících. Pokud registrovaná osoba uvedenou skutečnost neprokáže, celní
úřad vydá rozhodnutí, jímž žádost o přidělení kontrolních pásek zamítne. Odvolání proti
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přidělení kontrolních pásek nemá odkladný účinek.“.
20.

V § 11 odstavec 4 zní:

„(4) Registrované osobě, která si neodebere vyžádané kontrolní pásky ani v náhradním
termínu stanoveném celním úřadem, celní úřad uloží povinnost uhradit kromě hodnoty
kontrolních pásek, též náklady spojené s jejich likvidací. Odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá odkladný účinek.“.
21.

V § 11 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Osoba, která si odebere kontrolní pásky po stanoveném termínu, je povinna uhradit
náklady, které celnímu úřadu vzniknou v souvislosti s uskladněním těchto kontrolních pásek;
náklady nepřesahující 100 Kč celní úřad k úhradě neuloží. Neodebrané kontrolní pásky celní
úřad zlikviduje a o likvidaci pořídí záznam.“.
22.

V § 11 odstavec 6 zní:

„(6) Vzor tiskopisu žádosti o přidělení kontrolních pásek stanoví prováděcí právní
předpis.“.
23.

V § 12 odst.1 větě první se slova „zakoupila a“ zrušují.“.

24.

V § 12 se doplňuje odstavec 2, který zní:

„(2) Držitel je povinen zajistit, aby spotřebitelská balení lihu, která byla kontrolní
páskou označena zahraničním dodavatelem, byla nejpozději do 9 měsíců ode dne, kdy je
převzal, dovezena na daňové území České republiky.“.
25.

V § 14 odst. 1 písmeno b) zní:

-5„b) vést evidenci odebraných, použitých, vrácených, zničených a vyvezených kontrolních
pásek a uchovávat tuto evidenci a doklady, na jejichž základě byly zápisy v evidenci
provedeny, po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady
vystaveny,“.
26.

V § 14 odst. 1 písm. c) se slova „následující pracovní den po jejím ukončení“ nahrazují
slovy „nejpozději do 30 dnů ode dne jejího zahájení; držitel je povinen uchovávat
záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura provedena,
po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla inventura provedena,“.

27.

V § 14 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) oznámit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, jejich ztrátu nebo
zničení v množství vyšším než 0,1 % z jedné uskutečněné objednávky s uvedením důvodů, a
to nejpozději první pracovní den po takovém zjištění.“.
28.

V § 14 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

29.

V § 15 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Držitel je povinen vrátit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány,
poškozené nebo znečištěné kontrolní pásky, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po takovém
zjištění.
(2) Držitel je povinen nespotřebované kontrolní pásky vrátit celnímu úřadu, u kterého
byly kontrolní pásky odebrány, nejpozději do 9 měsíců ode dne jejich odebrání.“.
30.

V § 15 odst. 3 se za slova „celnímu úřadu“ se vkládají slova „, u kterého byly kontrolní
pásky odebrány,“ a věta druhá zrušuje.

31.

V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Vrácené kontrolní pásky celní úřad zlikviduje a o likvidaci pořídí záznam.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

32.

§ 16 zní:
„§ 16
(1) Kontrolu podle tohoto zákona vykonávají celní ředitelství a celní úřady.

(2) Celní ředitelství a celní úřady jsou oprávněny zajistit neznačený líh, kontrolní pásky,
se kterými je neoprávněně nakládáno nebo jejich padělky a odebrat vzorky lihu. Kontrolovaná
osoba je povinna zajištěný neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky nebo vzorky
lihu celnímu ředitelství nebo celnímu úřadu vydat a uhradit náklady spojené s jejich
zajištěním, přepravou a uskladněním; odmítne-li takové vydání, celní ředitelství nebo celní
úřad neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky nebo vzorky lihu odejme.

-6(3) Zjistí-li územní finanční orgány, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a
potravinářská inspekce nebo Policie České republiky při výkonu své působnosti neznačený
líh, kontrolní pásky, se kterými je neoprávněně nakládáno, nebo jejich padělky, tyto orgány
mohou neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky zajistit; osoba, která neznačený líh,
kontrolní pásky nebo jejich padělky drží, je povinna tyto úkony bezúplatně strpět a uhradit
náklady spojené s jejich zajištěním, přepravou a uskladněním.“.
33.

V § 17 odst. 1 se slova „nebo padělky kontrolních pásek“ nahrazují slovy „kontrolní
pásky nebo jejich padělky“.

34.

V § 18 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) předložit líh, kontrolní pásky a jejich padělky, se kterými nakládá,“.
35.

V § 18 odst. 5 větě první se slovo „jsou“ nahrazuje slovem „mohou“, slovo „oprávnění“
se zrušuje a na konci textu věty první se doplňují slova „kontrolované osoby jsou
povinny uvedené zásahy bezúplatně strpět.“ a věta třetí se zrušuje.

36.

V § 18 odst. 7 písm. f) se za slova „celního úřadu“ vkládají slova „nebo celního
ředitelství“.

37.

V § 18 se odstavce 11 a 12 zrušují.

38.

Hlava VI včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17 a 18 zní:
„HLAVA VI
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 19
Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) neoprávněně nakládá s neznačeným lihem nebo kontrolními páskami,
b) nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo
c) v rozporu s § 4 odst. 2 vyveze líh, který je značen kontrolní páskou.
(2) Výrobce, dovozce nebo provozovatel daňového skladu, který nabyl líh v režimu
podmíněného osvobození od daně, se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 3 neznačí líh kontrolní páskou,
b) nepodá návrh na registraci podle § 7 odst. 2 nebo v návrhu na registraci uvede nesprávné
údaje anebo v rozporu s § 7 odst. 15 neoznámí změnu údajů v registraci, nebo
c) v rozporu s § 10 značí líh na jiném místě než je povoleno nebo nedodrží podmínky nebo
způsob dopravy neznačeného lihu na místo jeho značení.
(3) Držitel se dopustí správního deliktu tím, že
a) umístí kontrolní pásku na spotřebitelském balení v rozporu s § 6,
b) prodá nebo předá kontrolní pásky v rozporu s § 12,

-7c) v rozporu s § 12 odst. 2 nezajistí, aby spotřebitelská balení lihu, která byla kontrolní
páskou označena zahraničním dodavatelem, byla dovezena na daňové území České
republiky,
d) nezajistí ochranu kontrolních pásek podle § 14 písm. a),
e) nevede nebo neuchovává evidenci kontrolních pásek podle § 14 písm. b),
f) neprovede inventuru kontrolních pásek nebo neoznámí výsledek inventury podle § 14
písm. c),
g) v rozporu s § 14 písm. d) neoznámí ztrátu nebo zničení kontrolních pásek, nebo
h) v rozporu s § 15 nevrátí kontrolní pásky.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 5 000 000 Kč nebo propadnutí věci, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo
b), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. b),
b) 1 000 000 Kč nebo propadnutí věci, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c),
odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. a), c), d) nebo h),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. e),
f) nebo g).
§ 20
Přestupky
(5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně nakládá s neznačeným lihem nebo kontrolními páskami, nebo
b) nakládá s padělky kontrolních pásek.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 21
Propadnutí věci
(1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží pachateli správního deliktu a byla
a) ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, nebo
b) byla správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou.
(2) Celní úřad uloží propadnutí věci vždy, pokud věcí uvedenou v odstavci 1 jsou
neznačený líh nebo kontrolní páska včetně kontrolní pásky padělané.
(3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát17).
§ 22
Zabrání věci
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v § 21 odst. 1 písm. a) nebo b), lze
rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže
a) náleží pachateli správního deliktu, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela.
(2) Celní úřad rozhodne o zabrání věci podle odstavce 1, nebylo-li uloženo propadnutí
věcí uvedených v § 21 odst. 2.

-8(3) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od spáchání správního deliktu uplynulo 6
let.
(4) Vlastníkem zabrané věci se stává stát 17).
§ 23
Zničení propadlé nebo zabrané věci
(1) Neznačený líh, jehož vlastníkem se stal podle § 21 nebo § 22 stát, celní úřad nebo
celní ředitelství prodá k přepracování v dražbě. Nelze-li tento neznačený líh s ohledem na
jeho vlastnosti přepracovat, celní úřad jej zničí pod úředním dohledem.
(2) Kontrolní páska nebo její padělek se zničí pod úředním dohledem.
(3) Náklady související se zničením neznačeného lihu, kontrolní pásky nebo jejího
padělku předepíše celní úřad rozhodnutím pachateli správního deliktu se splatností 30 dnů
ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Nepřesáhne-li výše nákladů 100 Kč, celní úřad náklady nepředepíše.
Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 24
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad, v jehož územním obvodu
vyšel správní delikt najevo. Tento celní úřad může postoupit věc k projednání celnímu úřadu
příslušnému podle zvláštního právního předpisu.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby18) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
________________
17)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

-918)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

39. § 31 se včetně nadpisu zrušuje.

40. V § 32 se slova „ ,§ 11 odst. 5 a § 29 odst. 2 písm. c).“ nahrazují slovy „ a § 11 odst. 6.“.
41. Za § 26 se vkládá článek II, který zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nabízejí, prodávají nebo skladují líh ve
spotřebitelském balení s obsahem menším než 0,2 l, který není označen kontrolní páskou, jej
mohou na daňovém území České republiky nabízet, prodávat nebo skladovat nejdéle do 30.
června 2009.
2. Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nabízejí, prodávají nebo skladují líh
v nádobách nebo jiných obalech s obsahem nad 6 l, který je označen kontrolní páskou, jej
mohou na daňovém území České republiky nabízet, prodávat nebo skladovat nejpozději do
30. června 2009.
3. Řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která nebyla do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně dokončena, se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.
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Důvodová zpráva
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o
změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů

I. OBECNÁ ČÁST
1.1 Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní
úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhovaného zákona
Zákon č. 676/2004 Sb. nabyl účinnost v červenci 2005, jednalo se o zcela nový právní
předpis, neboť povinnost značit líh kontrolní páskou nebyla do té doby v právním řádu ČR
upravena. Dvouletá zkušenost s novou právní úpravou potvrdila předpoklad, že značení lihu
kontrolní páskou jednoznačně přispívá k boji s nelegální výrobou lihu, neboť po zavedení
povinného značení inkaso spotřební daně z lihu výrazně roste a odhad stanovený státním
rozpočtem je překračován. Nicméně praxe ukázala, že některá ustanovení zákona by bylo
vhodné zpřesnit, aby lépe odpovídala potřebám praxe, jedná se zejména o nové vymezení
pojmu spotřebitelského balení, okruhu osob, na které se povinnost značení vztahuje a
zjednodušení způsobu evidence kontrolních pásek.
Cílem návrhu je tedy reagovat na dvouleté zkušenosti s prováděním zákona o povinném
značení lihu a tím co nejúčinněji zamezit daňovým a celním únikům v oblasti nakládání
s lihem, a to způsobem, který zbytečně nezatěžuje poctivé výrobce, dovozce, distributory a
prodejce lihu a současně chrání spotřebitele.
1.2 Zhodnocení souladu navrhovaného zákona s ústavním pořádkem České republiky
Navrhovaná novela je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
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slučitelnost s právními akty Evropských společenství
Právní úprava v této oblasti je věcí národní legislativy, nicméně se jedná o technický předpis a
z toho důvodu musí být návrh oznámen Evropské komisi v souladu se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v
oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění
směrnice 98/48/ES.
1.5 Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, hospodářské subjekty, zejména na malé a střední
podnikatele, sociální dopady a dopady na životní prostředí
Předpokládá se, že navrhovaná právní úprava povede k postupnému zamezí nelegální
výroby lihu a dalších návazných aktivit, což přinese i omezení daňových a celních úniků.
Navrhovaný zákon si nevyžádá navýšení počtu systemizovaných pracovních míst.
Dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a podnikatelské prostředí se
nepředpokládá.
Navrhovaná úprava nepřinese sociální dopady ani dopady na životní prostředí.
Navrhuje se, aby návrh předloženého zákona nabyl účinnosti dnem 1.7.2008.

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K bodu 1 až 3 - praxe ukázala, že je potřeba zpřesnit vymezení některých pojmů, jedná se
zejména o vymezení pojmu spotřebitelského balení. Nově se spotřebitelským balením rozumí
pouze nádoby a jiné obaly s maximálním objemem 6 l určené pro prodej lihu konečnému
spotřebiteli na daňovém území ČR. Dále bylo zpřesněno, co se rozumí pod pojmem nakládání
s lihem a nově byl vložen pojem nakládání s kontrolní páskou a jejím padělkem, a to z toho
důvodu, aby bylo možné postihnout takové nakládání, které je v rozporu s tímto zákonem. Do
pojmů byla přesunuta definice neznačeného lihu, která byla uvedena v hlavě VI (správní
delikty); současně došlo ke zpřesnění.
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balení lihu kontrolní páskou.
K bodům 5 až 9- tato ustanovení stanoví, který líh nepodléhá povinnosti značení. Novela
přináší zpřesnění objemu lihu ve spotřebitelském balení, neboť tato definice působila v praxi
výkladové problémy, které je vhodné řešit úpravou zákona. Současně dochází ke
zjednodušení vymezení lihu, který povinnosti značení nepodléhá.
K bodu 10 - pojem objednávka byl nahrazen pojmem žádost o přidělení kontrolních pásek.

K bodům 11 až 13 - dochází pouze ke zpřesnění textu příslušných
ustanovení zákona.
K bodu 14 - v případě, že osoba současně žádá i o povolení
k provozování daňového skladu nebo oprávněného příjemce, může
celní úřad rozhodnout do 90 dnů, a to s ohledem na provázanost se
lhůtami pro vydání povolení pro provozování daňového skladu
podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
K bodům 15 až 16 - dochází pouze ke zpřesnění textu příslušných ustanovení zákona.
K bodu 17 - na základě dvouleté praxe dochází k rozšíření případů, kdy celní ředitelství
rozhodne o odejmutí registrace.
K bodu 18 - nově je řešena doprava lihu na místo značení.
K bodům 19 až 22 - s ohledem na získané zkušenosti je nově upraveno, že v případě, že
žádost o přidělení kontrolních pásek neodpovídá dosavadnímu objemu výroby lihu, celní úřad
vyzve navrhovatele, aby prokázal, že pásky spotřebuje.
K bodům 23 až 24 - s ohledem na získané zkušenosti je nově stanoveno, že spotřebitelská
balení lihu, která byla označena zahraničními dodavateli, musí být následně zpětně dovezena
na daňové území ČR, což přispěje k efektivnější kontrole nakládání s páskami a lihem.
K bodům 25 až 28 - došlo ke zpřesnění povinností držitele kontrolních pásek.
K bodům 29 až 31- došlo ke zjednodušení způsobu vracení kontrolních pásek, neboť právě
způsob vracení zničených a poškozených pásek se v praxi ukázal jako zbytečně náročný.
Současně dochází i ke změně prováděcího předpisu, kde je upraven způsob vracení pásek.
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K bodu 38 - úprava správního trestání byla upravena na základě připomínek Ministerstva
vnitra, tak aby byla v souladu se zásadami právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů.
S ohledem na stávající praxi byla doplněna nová skutková podstata „neoprávněné nakládání
s kontrolními páskami“. Nově nebudou předepisovány náklady, jestliže budou nižší než 100
Kč a dále bude umožněno, aby líh, který propadl nebo byl zabrán, byl přepracován. Navíc
došlo k přesunutí pojmu neznačený líh do § 2 mezi základní pojmy.
K bodu 39 - bylo vypuštěno pro nadbytečnost, subsidiární použití správního řádu na řízení
podle zákona o povinném značení lihu vyplývá přímo z ustanovení § 1 správního řádu.
K bodu 40 - bylo nutné zohlednit skutečnost, že návrh přesouvá pojem neznačený líh
z ustanovení o správních deliktech do § 2 mezi základní pojmy.
K bodu 41 - s ohledem na zpřesnění definice spotřebitelského balení lihu je nastaveno roční
přechodné období pro doprodej zásob lihu, který podle stávajícího zákona značení nepodléhá.
Rovněž je nastaveno přechodné období pro řízení, která byla zahájena podle platného znění
zákona.
K čl. II - účinnost se navrhuje v souladu s Plánem legislativních prací vlády.

V Praze dne 4. prosince 2007

v.z. Jiří Čunek, v.r.
předseda vlády

Ing. Miroslav Kalousek, v.r.
ministr financí

