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Zpracoval: Ing. Hojka
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Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu vede Generální ředitelství cel
za účelem shromažďování údajů potřebných pro výkon působnosti správce daně podle zákona
č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o povinném značení lihu“). Pro potřeby správců daně (celních úřadů) jsou údaje o osobách
povinných značit líh a distributorech lihu související s jejich registrací podle zákona
o povinném značení lihu shromažďovány a uchovávány pomocí počítačové aplikace
používané nejen k evidenci registrovaných osob, ale také k evidenci objednávek kontrolních
pásek, evidenci kontrolních pásek a evidenci údajů oznamovaných osobami povinnými značit
líh a distributory lihu podle zákona o povinném značení lihu (dále jen „aplikace RZL“).
Vedení a zveřejňování údajů z registru osob povinných značit líh a distributorů lihu
upravuje § 57 zákona o povinném značení lihu. V souladu s tímto ustanovením zveřejňuje
Generální ředitelství cel stanovené údaje z aplikace RZL na internetových stránkách Celní
správy České republiky na adrese www.celnisprava.cz, pod odkazy Aplikace \ Registr osob
ke značení lihu a distributoři lihu. Všechny zveřejňované údaje jsou aktuální a na
internetových stránkách Celní správy České republiky dohledatelné ihned po jejich zapsání
správcem daně do aplikace RZL.
Postupy správců daně vykonávané při vydávání rozhodnutí o registraci osob povinných
značit líh a distributorů lihu a při změně, zrušení a zániku jejich registrace včetně provádění
zápisů příslušných údajů do aplikace RZL jsou metodicky upraveny následovně.
Vydání rozhodnutí o registraci
Splní-li osoba povinná značit líh nebo distributor lihu podmínky registrace, správce
daně je zaregistruje a zapíše příslušné údaje do aplikace RZL. Rozhodnutí o registraci se
vydává postupem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „daňový řád“), tedy do 30 dnů ode dne podání bezvadné přihlášky, nebo odstranění
vad přihlášky (§ 129 daňového řádu).
Správce daně v rozhodnutí o registraci přidělí osobě povinné značit líh registrační
odběrné číslo, uvede umístění daňového skladu nebo místa značení lihu u oprávněného
příjemce, rozsah a způsob vybavenosti sledovacím zařízením (provozovateli daňového skladu
nebo oprávněnému příjemci, který má místo značení lihu také na daňovém území České
republiky) a případně stanoví další technické podmínky, za nichž může být značení lihu
prováděno. Každou podmínku stanovenou v rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh,
stejně jako stanovení jiné vybavenosti sledovacím zařízením, než osobou povinnou značit líh

Č. j. 11997/2019-900000-231
navrženou v přihlášce k registraci, musí správce daně řádně a přezkoumatelně zdůvodnit.
Distributorovi lihu přidělí správce daně v rozhodnutí o registraci registrační distribuční číslo.
Osoba povinná značit líh a distributor lihu jsou registrováni od pátého dne následujícího
po účinnosti rozhodnutí, kterým správce daně o registraci rozhodl, až do účinnosti rozhodnutí
o zrušení registrace, případně do zániku registrace. Účinnosti nabývá rozhodnutí o registraci
okamžikem oznámení. Oznámením se rozumí zpravidla doručení rozhodnutí (§ 101 odst. 6
daňového řádu). Rozhodnutí o registraci se neodůvodňuje, pokud správce daně rozhodne
zcela v souladu s přihláškou k registraci, proti rozhodnutí je přípustné odvolání (§ 109 odst. 1
daňového řádu). Odvolání proti rozhodnutí o registraci nemá odkladný účinek (§ 109 odst. 5
daňového řádu).
Správce daně vyznačí neprodleně v aplikaci RZL datum doručení rozhodnutí
o registraci (§ 101 daňového řádu) a rozhodnutí o registraci vloží do aplikace RZL.
Nejpozději ke dni registrace musí správce daně zveřejnit den registrace v registru osob
povinných značit líh a distributorů lihu podle § 57 zákona o povinném značení lihu.
Zveřejnění registrace v tomto registru je provedeno automatizovaně aplikací RZL.
Pokud přihláška k registraci osoby povinné značit líh nebo distributora lihu neobsahuje
všechny údaje a podklady potřebné pro registraci osoby povinné značit líh nebo distributora
lihu, vyzve správce daně příslušnou osobu, aby údaje vysvětlila, doložila, případně doplnila
nebo změnila podle § 128 odst. 1 daňového řádu. Současně správce daně stanoví lhůtu, v níž
je povinna tak učinit.
Nebudou-li splněny podmínky registrace osoby povinné značit líh nebo distributora
lihu, bude jejich přihláška k registraci zamítnuta. Zamítavé rozhodnutí musí být řádně
odůvodněno. Správce daně do odůvodnění rozhodnutí uvede všechny důvody, pro které nelze
kladné rozhodnutí vydat. Případně poskytnutou bankovní záruku (originál) vrátí správce daně
bezodkladně výstavci bankovní záruky, ale rozhodnutí o nepřijetí bankovní záruky v těchto
případech nevydává.
Změna registrace
V případě změny údajů uvedených v přihlášce k registraci osoby povinné značit líh
nebo distributora lihu, které osoba povinná značit líh nebo distributor lihu neoznámí,
ale správce daně je zjistí ze své činnosti, správce daně provede změnu formou úředního
záznamu (§ 129 odst. 4 daňového řádu). Výjimku představuje změna místa značení lihu,
změna rozsahu nebo způsobu vybavenosti sledovacím zařízením nebo změna dalších
podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh, kdy musí správce
daně vydat rozhodnutí o těchto změnách.
Osoba povinná značit líh a distributor lihu jsou povinni nahlásit změny údajů
v jejich registraci (§ 127 daňového řádu s výjimkou údajů podle § 127 odst. 4 daňového řádu)
a doložit případné podklady podle § 127 odst. 3 daňového řádu. Změny registračních údajů
osoby povinné značit líh a distributora lihu (podle § 127 odst. 4 daňového řádu) jsou
prováděny automaticky na základě změn v základních registrech. Tyto změny zjistí správce
daně nahlédnutím do aplikace RZL (změny v aplikaci RZL jsou prováděny automaticky
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napojením na základní registry, každá změna v základním registru se promítne do aplikace
RZL).
Dojde-li ke změně údajů, které jsou osoba povinná značit líh a distributor lihu povinni
uvádět při registraci, jsou povinni tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy
nastala, případně požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody. K oznámení změny
či zrušení registrace použijí tiskopis Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení
registrace.
Po zjištění změn správce daně vyhodnotí a ověří, zda jsou i nadále splněny všechny
podmínky registrace osoby povinné značit líh nebo distributora lihu. Pokud změnou
registračních údajů nejsou splněny podmínky registrace, jejichž opětovné splnění není možné,
správce daně zruší registraci osoby povinné značit líh nebo distributora lihu z moci úřední.
Pokud jejich opětovné splnění je možné (např. uhrazením nedoplatků) a nehrozí-li nebezpečí
z prodlení, vyzve správce daně osobu povinnou značit líh nebo distributora lihu k zajištění
splnění podmínek registrace v přiměřené lhůtě. V případě, že osoba povinná značit líh nebo
distributor lihu ve stanovené lhůtě nezajistí splnění podmínek registrace, správce daně zruší
jejich registraci z moci úřední.
V případě změny statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu, musí i tato osoba
splňovat podmínku spolehlivosti. V případě, že tato osoba nebude splňovat podmínku
spolehlivosti, správce daně registraci zruší z moci úřední.
Pokud jsou splněny i nadále všechny podmínky registrace osoby povinné značit líh nebo
distributora lihu, provede správce daně změnu zápisu údajů osoby povinné značit líh nebo
distributora lihu v aplikaci RZL.
O změně rozsahu nebo způsobu vybavenosti sledovacím zařízením a o změně dalších
podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh může správce daně
rozhodnout jak na návrh osoby povinné značit líh, tak z moci úřední.
Každou změnu rozhodnutí o registraci správce daně vloží do aplikace RZL.
Zrušení registrace
Ke zrušení registrace osoby povinné značit líh nebo distributora lihu dochází
v případech uvedených v zákoně o povinném značení lihu nebo z důvodů upravených
v daňovém řádu. Proti rozhodnutí o zrušení registrace je přípustné odvolání (§ 109 odst. 1
daňového řádu), které však nemá odkladný účinek (§ 109 odst. 5 daňového řádu).
O zrušení registrace osoby povinné značit líh nebo distributora lihu musí správce daně
informovat výstavce příslušné bankovní záruky.
Správce daně zruší registraci osoby povinné značit líh nebo distributora lihu na jejich
žádost. Bude-li chtít osoba povinná značit líh nebo distributor lihu znovu vykonávat svou
činnost, mohou si kdykoli podat znovu přihlášku k registraci. Znovu registrováni mohou být,
pokud splňují všechny podmínky registrace osoby povinné značit líh příp. distributora lihu.
Rozhodnutí je účinné okamžikem jeho oznámení (§ 101 odst. 5 daňového řádu).
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Správce daně zapíše zrušení registrace nejpozději následující pracovní den po oznámení
rozhodnutí o zrušení registrace do aplikace RZL a současně provede v příslušné aplikaci
uvolnění kauce a informaci o uvolnění kauce předá oddělení správy příjmů celního úřadu
k provedení testu vratitelnosti.
Jedním z důvodů zrušení registrace osoby povinné značit líh nebo distributora lihu je
zjištění správce daně, že nejsou splněny podmínky jejich registrace. Jedná-li se o podmínky,
jejichž opětovné splnění je možné, vyzve správce daně registrovanou osobu, aby zajistila
jejich opětovné splnění, a k tomu jí poskytne přiměřenou lhůtu. Takto však správce daně
postupuje pouze tehdy, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, tj. např. nebezpečí vzniku
daňových úniků.
Z hlediska možnosti opětovného splnění lze podmínky registrace osoby povinné značit
líh a distributora lihu členit na
a) podmínky, které s ohledem na jich povahu opětovně lze splnit a k jejichž opětovnému
splnění správce daně za podmínky neexistence nebezpečí z prodlení vyzývá
1. bezdlužnost (nedoplatek lze uhradit),
2. spolehlivost podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o povinném značení lihu, a to
u statutárních orgánů právnických osob, členů statutárních orgánů právnických osob
a odpovědných zástupců (statutární orgány i odpovědné zástupce lze obměnit),
3. vhodnost místa značení lihu osob povinných značit líh (podmínky v místě značení lihu
lze upravit) a
4. vybavenost sledovacím zařízením osob povinných značit líh (kamerový systém lze
příslušně modifikovat),
b) podmínky, které s ohledem na jejich povahu opětovně splnit nelze a k jejichž splnění
správce daně nevyzývá
1. bezúhonnost podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o povinném značení lihu,
2. spolehlivost podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o povinném značení lihu, a to
u právnických osob samotných a u podnikajících fyzických osob (tuto osobu nelze
obměnit),
3. existence oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby povinné
značit líh nebo distributora lihu (je třeba přihlédnout k důvodům, které vedly k odnětí
živnostenského oprávnění, např. nedostatečnou odbornou způsobilost lze zhojit
ustanovením odpovědného zástupce),
4. skutečnost, že nebyl osobě povinné značit líh nebo distributorovi lihu vysloven zákaz
činnosti znemožňující výkon jejich činnosti a
5. skutečnost, že osoba povinná značit líh nebo distributor lihu nejsou v likvidaci nebo
v úpadku (tyto stavy jsou ze své povahy nevratné).
Při rozhodování, zda registrovanou osobu povinnou značit líh nebo distributora lihu
vyzývat k opětovnému splnění podmínek registrace uvedených výše pod písmenem a),
správce daně přihlíží zejména k riziku nebezpečí z prodlení, tj. zda příslušná osoba povinná
značit líh nebo distributor lihu nekoná tak, že by docházelo k dalšímu navyšování nedoplatků,
k dalším případům nespolehlivosti, zda se správcem daně spolupracuje a zda činí kroky
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k neprodlené nápravě (např. uhrazení nedoplatků, výměně závadných osob, složení kauce,
příp. úpravě podmínek v místě značení lihu, úpravě kamerového systému).
V případě, že podmínky registrace osoby povinné značit líh nebo distributora lihu
nejsou ve lhůtě splněny nebo se jedná o případ, kdy institut výzvy není uplatňován, správce
daně registraci zruší.
Mezi další důvody iniciující zrušení registrace správcem daně patří např. skutečnost,
že osoba povinná značit líh nebo distributor lihu neprovádí svou činnost soustavně po dobu 9
po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zdrojem této informace může být i oznámení osoby
povinné značit líh nebo distributora lihu živnostenskému úřadu o přerušení provozování
živnosti. Má-li správce daně důvodné pochybnosti, že registrovaná osoba neprovádí svoji
činnost, vyzve ji k doložení údajů, které by její obchodní činnost prokázaly. V případě
neprokázání obchodní činnosti, zahájí správce daně neprodleně řízení o zrušení registrace.
Důvodem pro zrušení registrace osoby povinné značit líh je také skutečnost, že jí bylo
zrušeno nebo jí zaniklo povolení k provozování daňového skladu podle zákona o spotřebních
daních, nebo povolení jednorázově nebo opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu
podmíněného osvobození od spotřební daně.
V případech zrušení registrace z moci úřední může osoba povinná značit líh nebo
distributor lihu podat novou přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní
moci rozhodnutí o zrušení jejich registrace.
Po nabytí účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace osoby povinné značit líh nebo
distributora lihu provede správce daně nejpozději následující pracovní den zápis
do aplikace RZL, současně provede v příslušné aplikaci uvolnění kauce a informaci o
uvolnění kauce předá oddělení správy příjmů celního úřadu k provedení testu vratitelnosti.
Změny údajů v registru živnostenského podnikání, potřebné pro posouzení plnění
podmínek registrace, je prováděno automaticky přenosem dat z informačního systému
Ministerstva průmyslu a obchodu do aplikace RZL. Zrušení registrace vyznačí správce daně
bezodkladně v aplikaci RZL.
Zánik registrace
Důvodem pro zánik registrace osoby povinné značit líh nebo distributora lihu je blížící
se konec platnosti bankovní záruky. Registrace zaniká 5 měsíců před uplynutím doby, na
kterou byla bankovní záruka poskytnuta. V tomto případě správce daně nevydává rozhodnutí,
pouze v aplikaci RZL vyznačí zánik registrace první den po zániku registrace. Registrace
nezaniká, pokud osoba povinná značit líh nebo distributor lihu zajistí prodloužení dosavadní
bankovní záruky (nejméně o 2 roky) anebo předloží za podmínek stanovených zákonem o
povinném značení lihu novou bankovní záruku nebo poskytne kauci složením částky
na zvláštní účet správce daně do zániku registrace.
Aplikace používaná k provádění evidence jednotlivých druhů jistot (zajištění) provádí
test na dobu, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka. Šest měsíců před uplynutím této
doby je zde správce daně informován o této skutečnosti. Správce daně na tuto skutečnost
osobu povinnou značit líh nebo distributora lihu vhodným způsobem upozorní.
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Následující den po zániku registrace správce daně provede v příslušné aplikaci uvolnění
kauce a informaci o uvolnění kauce předá oddělení správy příjmů celního úřadu k provedení
testu vratitelnosti.
O zániku registrace osoby povinné značit líh nebo distributora lihu musí správce daně
informovat výstavce příslušné bankovní záruky.
Poskytnutí kauce
Kauce se poskytuje složením příslušné částky na zvláštní (depozitní) účet správce daně
(musí být složena po celou dobu trvání registrace osoby povinné značit líh nebo distributora
lihu) nebo bankovní zárukou, akceptovanou správcem daně. Zákon o povinném značení lihu
připouští změnu formy poskytnutí kauce i změnu výše kauce poskytnuté osobou povinnou
značit líh.
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