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Věc: Typy oznámení o prodeji nebo jiném převodu lihu

Ke znění zákona platnému dne: 31. 12. 2020
Ke znění zákona účinnému od: 1. 1. 2021
Doplňuje/mění předchozí zveřejněné stanovisko:

č. j. 57416/2019-900000-231 ze dne 11. 11. 2019
Zpracoval: Ing. Hojka
Dne: 16. 5. 2022

Typy oznámení o prodeji nebo jiném převodu lihu podle § 12a, § 38 a § 43 zákona 
č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o povinném značení lihu“), a jejich parametry pro jednotlivé prodeje nebo jiné převody lihu 
jsou uvedeny v následujících grafických znázorněních prodejů nebo jiných převodů lihu osobou 
povinnou značit líh (obr. 1) a prodejů nebo jiných převodů lihu distributorem lihu, insolvenčním 
správcem, správním orgánem nebo organizační složkou státu (obr. 2).

Použité zkratky

CZL001 – oznámení osoby povinné značit líh (držitele) podle § 38 zákona o povinném značení 
lihu

CZL002 – oznámení distributora lihu podle § 43 zákona o povinném značení lihu

CZL003 – oznámení osoby povinné značit líh podle § 12a zákona o povinném značení lihu

UVOLNĚNÍ – pohyb lihu uvolněného do volného daňového oběhu při jeho prodeji nebo jiném 
převodu (oznámení podává osoba povinná značit líh v den bezprostředně 
následující po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu)

VOLNÝ OBĚH – pohyb lihu ve volném daňovém oběhu (oznámení se podává v den 
bezprostředně následující po dni, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu 
lihu, pokud tento den následuje po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného 
daňového oběhu)

IDENTIFIKACE – součástí oznámení je identifikace osoby, které byl líh prodán nebo jinak 
převeden

BEZ IDENTIFIKACE – identifikace osoby, které byl líh prodán nebo jinak převeden, se 
v oznámení neuvádí
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Obrázek 1 Oznamování prodeje nebo jiného převodu lihu osobou povinnou značit líh
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Obrázek 2 Oznamování prodeje nebo jiného převodu lihu distributorem lihu, insolvenčním 
správcem, správním orgánem nebo organizační složkou státu

OSOBA POVINNÁ ZNAČIT LÍH

DISTRIBUTOR LIHU, 
INSOLVENČNÍ SPRÁVCE, 
SPRÁVNÍ ORGÁN NEBO 
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA 

STÁTU                              
(oznamovatel)

DISTRIBUTOR LIHU                       
nabývající líh

KONEČNÝ SPOTŘEBITEL

CZL002
VOLNÝ OBĚH

IDENTIFIKACE

CZL002
VOLNÝ OBĚH

IDENTIFIKACE

IDENTIFIKACE
VOLNÝ OBĚH

CZL002

KONEČNÝ PRODEJCE

NEOZNAMUJE SE


		2022-05-24T12:13:24+0200




