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Věc: Vývoz lihu ve volném daňovém oběhu  

 

Ke znění zákona platnému dne: 20. 5. 2016 

Ke znění zákona účinnému od: 1. 1. 2015 

Mění předchozí zveřejněné stanovisko: č. j. 55903/2013-900000-231 ze dne 13. 11. 2013 

Zpracoval: Ing. Hojka 

Dne: 20. 5. 2016 

 

 

Tato informace se týká lihu uvedeného do volného daňového oběhu na daňovém území 

České republiky, a to lihu podle § 4 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o povinném značení lihu“), kterým je nedenaturovaný líh 

podle zákona o lihu (zákon č. 61/1997 Sb.) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, 

obsažený ve výrobcích uvedených pod kódy kombinované nomenklatury 2207 a 2208 podle 

nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o 

společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. lednu 2002, pokud celkový obsah lihu v 

těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových lihu. 

Podle § 9 odst. 2 zákona o povinném značení lihu se vývozem lihu pro účely tohoto 

zákona rozumí činnost spočívající 

a) ve vývozu lihu z daňového území České republiky do třetích zemí, 

b) v umístění lihu do svobodného pásma nebo svobodného skladu za účelem vývozu lihu 

z daňového území České republiky do třetích zemí, 

c) v dodání lihu pořízeného, vyrobeného nebo umístěného na daňovém území České republiky 

do členského státu Evropské unie v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo 

ve volném daňovém oběhu, nebo 

d) v zaslání lihu z daňového území České republiky pro osobní potřebu fyzické osoby nebo 

pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby. 

Líh může být uvedený do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky 

značený kontrolní páskou ke značení lihu, pokud se na něho vztahuje podle zákona o povinném 

značení lihu povinnost značit líh, nebo neoznačený kontrolní páskou ke značení lihu, pokud se 

na něho tato povinnost nevztahuje. 

Vývoz lihu uskutečněný výše uvedenými způsoby, pro osobní potřebu fyzické osoby 

(pro jakékoliv užití fyzickou osobou k nevýdělečným účelům) nebo pro vlastní vnitřní potřebu 

právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby (pro užití těmito osobami k nevýdělečným 

účelům, bez protiplnění) je omezen pouze množstvím vyváženého lihu s tím, že je možné 

vyvézt pro tento účel líh obsažený ve výrobcích, jejichž celkový objem nepřesahuje 10 litrů. 

Z lihu uvedeného do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky 

neznačeného kontrolní páskou ke značení lihu je možné vyvézt pro účely podnikání pouze líh 

ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru, a to způsobem podle § 9 odst. 2 písm. a), b) 

nebo c) zákona o povinném značení lihu. 
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 Líh uvedený do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky značený 

kontrolní páskou ke značení lihu, je možné vyvézt ve smyslu zákona o spotřebních daních 

(zákon č. 353/2003 Sb.) pro účely podnikání pouze do třetích zemí (zemí mimo daňové území 

Evropské unie), pokud bude před tímto vývozem umístěn do  celního režimu svobodného 

pásma, kde budou z jednotlivých spotřebitelských balení tohoto lihu odstraněny kontrolní pásky 

ke značení lihu. Všechny kontrolní pásky ke značení lihu sejmuté ze spotřebitelských balení 

lihu bez jejich porušení (přetržení) musí být vráceny kterémukoliv správci spotřební daně z lihu 

(celnímu úřadu). 

 

 

 

 

 

 

 

 


