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Věc: Informace o změně zákona o povinném značení lihu 

Ke znění zákona platnému dne: 4. 1. 2021
Ke znění zákona účinnému od: 1. 1. 2021
Mění předchozí zveřejněné stanovisko: žádné
Zpracoval: Ing. Hojka
Dne: 4. 1. 2021

Zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další 
zákony, byl s účinností od 1. 1. 2021 změněn také zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení 
lihu, ve znění pozdějších předpisů. Současně vyhláškou č. 610/2020 Sb., kterou se mění 
některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, byla s účinností 
od 1. 1. 2021 novelizována i vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení 
zákona o povinném značení lihu (dále jen „vyhláška“).

Mezi významnější změny těchto předpisů patří

 líh (lihoviny), na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který se nachází v prostoru, 
ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní 
užití fyzickou osobou, umístěný v nádobě nebo jiném obalu o objemu do 1 litru 
vyrobených z jiného materiálu než ze skla, se již nepovažuje za neznačený líh,

 umožnění změny registrované osoby povinné značit líh za osobu povinnou značit líh, která 
je její osobou blízkou, pokud tato osoba splňuje podmínky registrace,

 prodloužení doby pro dovoz lihu (lihovin), jehož označení provedl zahraniční dodavatel 
z 9 měsíců na 60 měsíců ode dne, kdy byly kontrolní pásky použité k označení tohoto lihu 
převzaty jejich držitelem od správce daně,

 stanovení povinnosti držiteli kontrolních pásek oznámit správci daně porušení kontrolní 
pásky, kterou byl označen líh ještě neuvedený do volného daňového oběhu, a tyto pásky 
evidovat,

 rozšíření oznamovací povinnosti držitele kontrolních pásek o povinnost oznámit správci 
daně identifikaci osoby odlišné od držitele kontrolních pásek, která je vlastníkem lihu 
uvedeného držitelem do volného daňového oběhu, v případech, kdy držitel, který líh 
označil kontrolní páskou a uvedl ho do volného daňového oběhu, není jeho vlastníkem,

 prodloužení doby použitelnosti kontrolních pásek osobou povinnou značit líh ke značení 
lihu z 24 měsíců na 60 měsíců, vztahující se na všechny kontrolní pásky převzaté osobou 
povinnou značit líh od správce daně dne 1. 1. 2019 a později,

 umožnění nabývat líh ve spotřebitelském balení osobou povinnou značit líh, distributorem 
lihu nebo konečným prodejcem lihu i od neregistrované osoby povinné značit líh nebo 
od neregistrovaného distributora lihu, jejichž registrace byla zrušena nebo zanikla, 
v případě převodu jejich obchodního závodu, případně od konečného prodejce lihu, pokud 
ukončil činnost v souladu s živnostenským zákonem,
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 zavedení diferenciace kauce poskytované distributorem lihu a s každým pásmem kauce 
spojeného oprávnění nabýt stanovené množství lihu ve spotřebitelském balení, a to 
v následujícím členění: 
- výše kauce 500 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí nejvýše 

25 000 litrů lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami,
- výše kauce 1 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí nejvýše 

50 000 litrů lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami, 
- výše kauce 5 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí více než 

50 000 litrů lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami,

 umožnění změny registrovaného distributora lihu za distributora lihu, který je jeho osobou 
blízkou, pokud tento distributor lihu splňuje podmínky registrace,

 stanovení povinnosti uvádět v objednávce kontrolních pásek také místo značení lihu 
objednávanými kontrolními páskami,

 stanovení prodejní ceny kontrolní pásky na 0,46 Kč a

 uvedení vzorů formulářových podání (přihlášky k registraci osoby povinné značit líh 
pro fyzické osoby, přihlášky k registraci osoby povinné značit líh pro právnické osoby, 
přihlášky k registraci distributora lihu pro fyzické osoby, přihlášky k registraci distributora 
lihu pro právnické osoby, oznámení o změně registračních údajů distributora lihu, nebo 
osoby povinné značit líh, anebo žádosti o zrušení registrace) v přílohách k vyhlášce.
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