Č. j. 16479/2021-900000-231
Věc: Oznamovací povinnost držitele a distributora lihu
Ke znění zákona platnému dne: 17. 3. 2021
Ke znění zákona účinnému od: 1. 1. 2021
Mění předchozí zveřejněné stanovisko: žádné
Zpracoval: Ing. Hojka
Dne: 17. 3. 2021

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o povinném značení lihu“), se pro účely tohoto zákona
spotřebitelským balením rozumí nádoba nebo jiný obal o objemu do 1 litru, nebo nad 1 litr
a současně do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu vyrobenou ze skla. Vždy se jedná o prodejní
obal podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),
ve znění pozdějších předpisů, určený k uchovávání lihu ve smyslu zákona o povinném
značení lihu. Na každém takovémto spotřebitelském balení obsahujícím líh, na který se
vztahuje povinnost značit líh a který byl uvedený do volného daňového oběhu, musí být
umístěna kontrolní páska ke značení lihu.
Údaje o spotřebitelském balení lihu tvořeném lihem v obalu označeném kontrolní
páskou jsou předmětem oznamovací povinnosti držitele (osoby povinné značit líh, která
převzala kontrolní pásky) podle § 38 zákona o povinném značení lihu a oznamovací
povinnosti distributora lihu podle § 43 téhož zákona, i kdyby toto spotřebitelské balení lihu
bylo součástí skupinového balení několika stejných spotřebitelských balení lihu nebo
sdruženého balení několika různých výrobků.

Názorný příklad ilustrující správné oznamování lihu (lihovin) podle § 38 a 43 zákona
o povinném značení lihu.
Registrovaný distributor lihu prodal konečnému prodejci lihu dárkové balení tří lahví
whisky s názvem Jack Daniel´s Family box opatřené EAN 5099873700013 a neoznačené
kontrolní páskou. Toto dárkové balení obsahovalo jednu skleněnou lahev whisky Jack
Daniel´s Tennessee Whiskey Old No. 7 o objemu 0,7 litru, obsahu alkoholu 40 %, EAN
5099873089798, označenou kontrolní páskou, jednu skleněnou lahev whisky Jack Daniel´s
Gentleman Jack o objemu 0,7 litru, obsahu alkoholu 40 %, EAN 5099873038758, označenou
kontrolní páskou a jednu skleněnou lahev whisky Jack Daniel´s Single Barrel o objemu 0,7
litru, obsahu alkoholu 45 %, EAN 5099873088654, označenou kontrolní páskou.
Distributor lihu je v tomto případě povinen (podle § 43 zákona o povinném značení
lihu) oznámit správci daně údaje o každém spotřebitelském balení lihu (lahvi whisky) z
prodaného dárkového balení zvlášť (jako kdyby každou lahev whisky prodal samostatně).

