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Vládní návrh

zákon
ze dne ..........2003,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních.
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Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Zákon č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č.135/1994 Sb., zákona č.151/1997
Sb., zákona č.29/2000 Sb., zákona č.141/2001 Sb. a zákona č.276/2002 Sb. se mění takto:
1.

V § 15 odst. 1 se doplňuje nové písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 10a
zní:
„g) u tabákových výrobků poruší povinnosti uložené zvláštním právním předpisem10a).

______________________________
10a)

2.

Zákon č. …../2003 Sb., o spotřebních daních.“.
V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Při porušení cenových předpisů u ceny pro konečného spotřebitele tabákových
výrobků se postupuje podle zvláštního právního předpisu10a).“.
ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve
znění pozdějších předpisů
Čl. II
V zákoně č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění
zákona č.135/1994 Sb., zákona č.151/1997 Sb., zákona č.151/2000 Sb., zákona č.458/2000
Sb. a zákona č.320/2002 Sb. se za § 2c doplňuje § 2d, který zní:
„§ 2d
Celní úřad Kutná Hora
a)
vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u tabákových výrobků,
b)
vydává rozhodnutí o regulaci cen u tabákových výrobků.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III
Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění zákona č.600/1992 Sb.,
zákona č.231/1992 Sb., zákona č.273/1993 Sb., zákona č.303/1993 Sb., zákona č.42/1994 Sb.,
zákona č.38/1994 Sb., zákona č.136/1994 Sb., zákona č.200/1994 Sb., zákona č.237/1995 Sb.,
zákona č.286/1995 Sb., zákona č.95/1996 Sb., zákona č.94/1996 Sb., zákona č.147/1996 Sb.,
zákona č.19/1997 Sb., zákona č.49/1997 Sb., zákona č.61/1997 Sb., zákona č.217/1997 Sb.,
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zákona č.157/1998 Sb., zákona č.167/1998 Sb., zákona č.358/1999 Sb., zákona č.356/1999
Sb., zákona č.360/1999 Sb., zákona č.363/1999 Sb., zákona č.27/2000 Sb., zákona č.122/2000
Sb., zákona č.149/2000 Sb. (část), zákona č.29/2000 Sb., zákona č.123/2000 Sb., zákona
č.124/2000 Sb., zákona č.151/2000 Sb., zákona č.158/2000 Sb., zákona č.149/2000 Sb.,
zákona č.249/2000 Sb., zákona č.159/1999 Sb., zákona č.121/2000 Sb., zákona č.247/2000
Sb., zákona č.258/2000 Sb., zákona č.362/2000 Sb., zákona č.409/2000 Sb., zákona
č.458/2000 Sb., zákona č.61/2001 Sb., zákona č.309/2000 Sb., zákona č.120/2001 Sb., zákona
č.164/2001 Sb., zákona č.501/2001 Sb., zákona č.100/2001 Sb., zákona č.256/2001 Sb.,
zákona č.274/2001 Sb., zákona č.477/2001 Sb., zákona č.478/2001 Sb., zákona č.174/2002
Sb., zákona č.86/2002 Sb. a zákona č.119/2002 Sb. se mění takto:
1.
V příloze č. 3, skupina 314: Ostatní, u oboru živnosti „Zpracování tabáku a výroba
tabákových výrobků“ se ve sloupci 5 slova „Zákon č.303/1993 Sb., o zrušení státního
tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č.45/1994 Sb.“
nahrazují slovy „Zákon č…./2003 Sb., o spotřebních daních“.

2.
V příloze č. 3, skupina 314: Ostatní, ve sloupci obor živnosti se slova „Výroba a úprava
kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ nahrazují
slovy „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických
nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů
získaných pěstitelským pálením)“.
Čl. IV
1.

2.

3.

Přechodná ustanovení
Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byla dosud
provozována činnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou Výroba
a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů1)
(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů
získaných pěstitelským pálením), zanikají uplynutím dvou let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.
Právnické a fyzické osoby, kterým trvá ke dni účinnosti tohoto zákona živnostenské
oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1
nadále provozovat činnosti, jež jsou ode dne účinnosti tohoto zákona předmětem
koncesované živnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a
ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a
medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením), musí před
uplynutím lhůty podle odstavce 1 požádat o udělení koncese, předložit
živnostenskému úřadu doklady, kterými prokáží, že splňují odbornou způsobilost,
sdělit adresu provozovny a doložit doklady dle § 3a odst. 3 zákona o lihu. Za tohoto
předpokladu mohou ve své činnosti pokračovat na základě původního
živnostenského oprávnění do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení
koncese.
Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto
zákona vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované „Výroba a úprava
kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů
(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů
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ukončeno podle § 47 živnostenského zákona přede dnem účinnosti tohoto zákona.
Nedokončená řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí podle
tohoto zákona.
4. Úkony provedené podle bodu 1. a 2. jsou osvobozeny od správních poplatků.
______________________________
1)
Vyhláška č.335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č.
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě
nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh,
lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č.45/2000
Sb., vyhlášky č……/2003 Sb.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V
V § 24 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č.35/1993 Sb.,
zákona č.157/1993 Sb., zákona č.302/1993 Sb., zákona č.315/1993 Sb., zákona č.323/1993
Sb., zákona č.85/1994 Sb., zákona č.255/1994 Sb., zákona č.59/1995 Sb., zákona č.118/1995
Sb., zákona č.323/1996 Sb., zákona č.61/1997, zákona č.242/1997 Sb., zákona č.91/1998 Sb.,
zákona č.168/1998 Sb., zákona č.29/2000 Sb., zákona č.159/2000 Sb., zákona č.218/2000 Sb.,
zákona č.227/2000 Sb., zákona č.367/2000 Sb., zákona č.492/2000 Sb., zákona č.120/2001
Sb., zákona č.271/2001 Sb., zákona č.320/2001 Sb., zákona č.226/2002 Sb., se na konci
odstavce 7 doplňují slova „, provozovatelů daňových skladů, daňových skladů, oprávněných
příjemců a uživatelů”.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č.368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VI
V příloze k zákonu, v části první položce 1, č.368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve
znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.72/1994 Sb., zákona č.85/1994 Sb., zákona č.273/1994
Sb., zákona č.36/1995 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.160/1995 Sb., zákona č.301/1995
Sb., zákona č.151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č.149/1998 Sb., zákona
č.157/1998 Sb., zákona č.167/1998 Sb., zákona č.166/1999 Sb., zákona č.167/1999 Sb.,
zákona č.223/1999 Sb., zákona č.352/1999 Sb., zákona č.357/1999 Sb., zákona č.63/1999 Sb.,
zákona č.326/1999 Sb., zákona č.46/2000 Sb., zákona č.360/1999 Sb., zákona č.363/1999 Sb.,
zákona č.117/2000 Sb., zákona č.62/2000 Sb., zákona č.133/2000 Sb., zákona č.360/1999 Sb.
(část), zákona č.151/2000 Sb., zákona č.158/2000 Sb., zákona č.156/2000 Sb., zákona
č.307/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č.365/2000 Sb., zákona č.153/2000 Sb.,
zákona č.154/2000 Sb., zákona č.241/2000 Sb., zákona č.242/2000 Sb., zákona č.140/2001
Sb., zákona č.231/2001 Sb., zákona č.107/2002 Sb., zákona č.149/2002 Sb., zákona
č.120/2002 Sb., zákona č.76/2002 Sb., zákona č.146/2002 Sb., zákona č.173/2002 Sb. a
zákona č.320/2002 Sb., se za písmeno i) vkládají písmena j), k), l) a m), která včetně
poznámek pod čarou č.2, 3 a 4 znějí:
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daně, na vydání povolení k provozování daňového skladu a na vydání povolení
k přijímání vybraných výrobků2)
Kč 1000,k) o vydání povolení, kterým se snižuje zajištění daně nebo upouští od jeho poskytnutí3)
Kč 200,l) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně4)
Kč 2000,m) o změně povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně4)
Kč 200,______________________________
2)

§ 13, 20, 22 a 23 zákona č…./2003 Sb., o spotřebních daních.
§ 21 zákona č…./2003 Sb., o spotřebních daních.
4)
§ 36 zákona č…./2003 Sb., o spotřebních daních.“.
3)

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VII
§ 45b zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.,
zákona č.321/1993 Sb., zákona č.42/1994 Sb., zákona č.136/1994 Sb., zákona č.258/1994 Sb.,
zákona č.133/1995 Sb., zákona č.151/1997 Sb., zákona č.208/1997 Sb., zákona č.129/1999
Sb., zákona č.17/2000 Sb., zákona č.22/2000 Sb., zákona č.100/2000 Sb., zákona č.256/2000
Sb., zákona č.241/2000 Sb., zákona č.141/2001 Sb., zákona č.262/2001 Sb. a zákona
č.477/2001 Sb., se zrušuje.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č.13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VIII
Zákon č.13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č.113/1997 Sb., zákona č.63/2000 Sb.,
zákona č.256/2000 Sb., zákona č.265/2001 Sb., zákona č.1/2002 Sb. a zákona č.309/2002 Sb.
se mění takto:
1.
V § 8 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena
j) až n), která včetně poznámek pod čarou č. 3m, 3n, 3o, 3p a 3q znějí:
„j) vykonává správu spotřebních daní v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,3m)
k) rozhoduje na základě návrhu na vydání zvláštního povolení,3n)
l) rozhoduje na základě návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu,3o)
m) rozhoduje na základě návrhu na vydání povolení přijímat vybrané výrobky jako oprávněný
příjemce,3p)
n) rozhoduje o návrhu na snížení zajištění daně nebo upuštění od jeho poskytnutí3q).
______________________________
3m)

Zákon č.…/2003 Sb., o spotřebních daních.
Zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

-63n)
3o)
3p)
3q)

2.

§ 13 zákona č.…/2003 Sb., o spotřebních daních.
§ 20 zákona č.…/2003 Sb., o spotřebních daních.
§ 22 a § 23 zákona č.…/2003 Sb., o spotřebních daních.
§ 21 odst. 9 zákona č.…/2003 Sb., o spotřebních daních.“

V § 11 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou
č. 3r znějí:

„(2) Celní úřad vykonává správu spotřebních daní podle zvláštního právního předpisu.3m)
(3) K provádění úkonů podle zvláštního právního předpisu3r) při výrobě, úpravě, skladování a
evidenci lihu je příslušný celní úřad, v jehož územní působnosti je líh vyráběn,
upravován, skladován a evidován.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.
______________________________
3r)

Zákon č.61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.“.

3.

V § 11 odst. 4 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1, 2 a 3“.

4.

V § 10 odst. 3 se slova „v § 11 odst. 2“ nahrazují slovy „v § 11 odst. 4“.

5.

V § 12 odst. 2 se slova „v § 11 odst. 2“ nahrazují slovy „v § 11 odst. 4“.

6.

V § 31 odst. 2 písm. d) se slova „§ 11 odst. 2 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 4
písm. d)“.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona č.302/1993 Sb.
Čl. IX

V zákoně č.302/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.16/1993 Sb., o dani
silniční, zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č.35/1993 Sb. a
zákona č.157/1993 Sb., a zákon č.212/1992 Sb., o soustavě daní, se článek III zrušuje.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č.325/1993 Sb.
Čl. X
V zákoně č.325/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních
daních, ve znění zákona č.199/1993 Sb. a zákon č.531/1990 Sb., o územních finančních
orgánech, ve znění zákona č.337/1992 Sb. a zákona č.35/1993 Sb., se článek I zrušuje.
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Změna zákona č.136/1994 Sb.
Čl. XI
V zákoně č.136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a
maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.95/1996 Sb. a zákona č.304/2000 Sb., se část
třetí zrušuje.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č.40/1995 Sb.
Čl. XII
V zákoně č.40/1995 S., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č.258/2000 Sb., zákona
č.231/2001 Sb., zákona č.256/2001 Sb., zákona č.138/2002 Sb. a zákona č.320/2002 Sb., se v
§ 9 bod 4 zrušuje.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č.95/1996 Sb.
Čl. XIII
V zákoně č.95/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.136/1994 Sb., o barvení a
značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o
doplnění zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákona č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, a o změně zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, se články III a IV zrušují.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona č.61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XIV
Zákon č.61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění
zákona č.129/1999 Sb. a zákona č.22/2000 Sb., se mění takto:
1.

V § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) denaturací lihu jakýkoli proces, kterým se líh stává pomocí denaturačních prostředků
nepoužitelný ke konzumaci,“.
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V § 2 odst. 1 písmeno m) zní:

„m) zvláštním lihovarem provozovna provádějící pouze úpravy lihu, přičemž denaturovnou
v tomto zvláštním lihovaru se rozumí samostatná místnost nebo objekt oddělený od
prostor, ve kterých se nachází líh nedenaturovaný,“.
3.

V § 2 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno
p), které včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

„p) konzumním lihem, lihovinami a ostatními alkoholickými nápoji potravinářské výrobky
podle zvláštního právního předpisu.1a)“.
______________________________
1a)

4.

§ 16 vyhlášky č.335/1997 Sb., ve znění vyhlášky č.45/2000 Sb.“.
§ 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2, 2a, 2b, 2c a 2d zní:
„§ 3
Podmínky pro výrobu a úpravu lihu

(1) Líh lze vyrábět a upravovat pouze v lihovaru nebo zvláštním lihovaru schváleném
ústředním orgánem státní správy uvedeným v odstavci 2, a to jen právnickou nebo fyzickou
osobou, které bylo, nejde-li o pěstitelské pálení, vydáno státní povolení podle zvláštního
právního předpisu (dále jen „koncese“).
(2) Stanovisko k žádosti o koncesi vydává podle zvláštního právního předpisu2)
a) Ministerstvo zemědělství, jde-li o líh získaný způsobem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a)
bodu 1 a jeho úpravu, nebo
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, jde-li o líh získaný způsoby uvedenými v § 2 odst. 1
písm. a) bodech 2 a 3 a jeho úpravu.
(3) Fyzická nebo právnická osoba k žádosti o koncesi sdělí mimo náležitostí
stanovených zvláštním právním předpisem2a) adresu umístění lihovaru nebo zvláštního
lihovaru a přiloží
a) popis a nákres uspořádání výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru,
b) technickou (projektovou) dokumentaci výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního
lihovaru a
c) doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k provozovně a
k výrobnímu zařízení uvedeného lihovaru nebo zvláštního lihovaru.
(4) Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá kladné
stanovisko k žádosti o koncesi a schválí lihovar nebo zvláštní lihovar, jestliže jsou splněny
podmínky uvedené v odstavci 3 a uspořádání výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního
lihovaru splňuje podmínky uvedené v § 5.
(5) Ve stanovisku k žádosti o koncesi příslušný orgán uvede adresu schváleného lihovaru
nebo zvláštního lihovaru a uvede rozsah povolených činností, zejména jaké druhy lihu je
možno vyrábět nebo zda se u úpravy lihu jedná o zušlechtění nebo jeho denaturaci, případně
oba technické postupy současně.

-9(6) Nejsou-li splněny požadavky uvedené v odstavci 3 a nebo nesplňuje-li výrobní
zařízení podmínky stanovené v § 5, příslušný orgán vydá záporné stanovisko k žádosti o
koncesi.
(7) Podmínkou provozování koncesované živnosti v dalším lihovaru nebo zvláštním
lihovaru, než pro který bylo vydáno stanovisko v souvislosti se žádostí o koncesi, je schválení
tohoto dalšího lihovaru nebo zvláštního lihovaru orgány uvedenými v odstavci 2 a jeho
uvedení v rozhodnutí o udělení koncese. Při schvalování se postupuje obdobně podle odstavců
3 a 4.
(8) Živnostenský úřad příslušný dle zvláštního právního předpisu2c) uloží podmínky
provozování živnosti2d) , v nichž zejména omezí provozování činnosti na schválený lihovar
nebo zvláštní lihovar a vymezí rozsah činností podle odstavců 5 a 7.
______________________________
2)
Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
2a)
§ 52 odst. 1 zákona č.455/1991 Sb., ve znění zákona č.286/1995 Sb.
2b)
§ 50 zákona č.455/1991 Sb., ve znění zákona č. č.286/1995 Sb.
2c)
Zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
2d)
§ 27 odst. 2 zákona č.455/1991 Sb., ve znění zákona č.356/1999 Sb.“.

5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:
„§ 3a
Podmínky pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů
(1) Konzumní líh, lihoviny a nebo ostatní alkoholické nápoje lze vyrábět pouze v
provozovně schválené ústředním orgánem státní správy uvedeným v odstavci 2, a to jen
fyzickou nebo právnickou osobou, které bylo vydáno státní povolení podle zvláštního
právního předpisu (dále jen „koncese“).
(2) Stanovisko k žádosti o koncesi vydává Ministerstvo zemědělství podle zvláštního
právního předpisu2).
(3) Fyzická nebo právnická osoba k žádosti o koncesi sdělí mimo náležitostí stanovených
zvláštním právním předpisem 2a) adresu provozovny a přiloží
a) popis a nákres uspořádání výrobního zařízení provozovny určené k výrobě konzumního
lihu, lihovin a nebo ostatních alkoholických nápojů,
b) technickou (projektovou) dokumentaci výrobního zařízení provozovny určené k výrobě
konzumního lihu, lihovin a nebo ostatních alkoholických nápojů a
c) doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k provozovně a
k výrobnímu zařízení uvedené provozovny určené k výrobě konzumního lihu, lihovin a
nebo ostatních alkoholických nápojů.
(4) Ministerstvo zemědělství vydá kladné stanovisko k žádosti o koncesi a schválí
provozovnu určenou k výrobě konzumního lihu, lihovin a nebo ostatních alkoholických
nápojů, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 3.

- 10 (5) Ve stanovisku k žádosti o koncesi příslušný orgán uvede adresu provozovny, která
byla pro výrobu konzumního lihu, lihovin a nebo ostatních alkoholických nápojů schválena, a
uvede rozsah povolených činností.
(6) Nejsou-li splněny požadavky uvedené v odstavci 3, příslušný orgán vydá záporné
stanovisko k žádosti o koncesi.
(7) Podmínkou provozování koncesované živnosti v další provozovně určené k výrobě
konzumního lihu, lihovin a nebo ostatních alkoholických nápojů, než pro kterou bylo vydáno
stanovisko v souvislosti se žádostí o koncesi, je schválení této další provozovny orgánem
uvedeným v odstavci 2 a její uvedení v rozhodnutí o udělení koncese. Při schvalování se
postupuje obdobně podle odstavce 3.
(8) Živnostenský úřad příslušný dle zvláštního právního předpisu2c) uloží podmínky
provozování živnosti2d), v nichž zejména omezí provozování činnosti na schválenou
provozovnu podle odstavců 3 a 5.

6.

§ 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3, 4 a 4a zní:
„§ 4
Pěstitelské pálení

(1) Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě
písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení
pěstitelské pálenice doložený technickou dokumentací a doklad o vlastnickém, užívacím nebo
jiném obdobném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.
(2) Ministerstvo zemědělství v povolení podle odstavce 1 stanoví podmínky pro
provozování pěstitelského pálení.
(3) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit,
dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno nebo zrušit povolení, pokud dojde
k porušení podmínek podle odstavce 2.
(4) Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady
z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté
nebo jiné zkvasitelné příměsi.
(5) Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin
dodaných pěstitelem, přičemž suroviny pěstitelů lze mísit dohromady pouze na základě
písemného souhlasu pěstitelů podle odstavce 7 písm. e).
(6) Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané
suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné
destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona,3) a to i v případě, že se na
vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost.4) Výrobním
obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně
následujícího.
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a o tomto splnění předložit písemné prohlášení právnické nebo fyzické osobě provozující
pěstitelskou pálenici, ve kterém musí být uvedeno
a) jméno a příjmení pěstitele, adresa trvalého bydliště a rodné číslo pěstitele,
b) stvrzení podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. o), přičemž vlastnictví pozemku se
doloží uvedením katastrálního území a obce. Užívání pozemku z jiného důvodu se doloží
specifikací právního vztahu. Získání ovoce formou naturálního plnění se doloží
potvrzením zaměstnavatele,4a)
c) stvrzení podmínek stanovených v odstavci 4,
d) v případě, že si pěstitel v tomtéž výrobním období nechal vyrobit destilát i v jiné
pěstitelské pálenici, uvede v prohlášení též množství takto vyrobeného destilátu v
měřicích jednotkách, adresu a obchodní jméno pěstitelské pálenice, která destilát
vyrobila,
e) prohlášení o souhlasu (nesouhlasu) se smícháváním vlastní suroviny se surovinami
ostatních pěstitelů.
(8) Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje.
(9) Právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici je povinna vést o
každém případu pěstitelského pálení evidenci, která musí obsahovat
a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele,
b) písemné prohlášení pěstitele podle odstavce 6,
c) množství a druh převzaté suroviny,
d) množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách.
(10) Evidenci podle odstavce 9 je právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou
pálenici povinna uchovávat po dobu deseti let od konce kalendářního roku, v němž se
uskutečnila výroba destilátu pěstitelským pálením.
______________________________
3)

§ 70 zákona č.…/2003 Sb., o spotřebních daních.
§ 115 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník.
4a)
§ 13 zákona č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném
výdělku.“.
4)

7. V § 5 odst. 5 v první větě se za slova „samostatnou rafinaci“ vkládají slova „a výrobní
zařízení lihovarů provádějících samostatné odvodňování lihu“ a za slova „z rafinačního“ se
vkládají slova „nebo odvodňovacího“.

8. V § 5 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:
„(6) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících denaturaci lihu musí být
vybaveno mísícím zařízením a uspořádáno tak, aby nedenaturovaný líh určený
k denaturaci byl skladován v nádobách zajištěných závěrou celního úřadu.“.
9. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní :
„(2) V ovocných lihovarech, zemědělských lihovarech a pěstitelských pálenicích
zajišťuje celé výrobní zařízení a měřidla celní úřad5) úředními závěrami. V ostatních

- 12 lihovarech zajišťuje celní úřad úředními závěrami pouze spojovací potrubí od chladiče
k měřidlům, měřidla a zařízení na jímání lutrových vod.

______________________________
5)

§ 11 odst. 3 zákona č.13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č.35/1993 S., zákona
č.113/1997 Sb., zákona č.63/2000 Sb., zákona č.256/2000 Sb., zákona č.265/2001 Sb.,
zákona č.1/2002 Sb., zákona č.309/2002 Sb. a zákona č…./2003 Sb.“.

10. V § 6 odst. 3 se slova „finanční úřad” nahrazují slovy „celní úřad ”.

11. V § 6 odst. 4 větě první se slova „finančnímu úřadu” nahrazují slovy „celnímu úřadu”, a na
počátku věty druhé se slova „Finanční úřad” nahrazují slovy „Celní úřad”.

12. V § 6 odst. 5 větě druhé se slova „finanční úřad” nahrazují slovy „celní úřad” a číslovka „3“
se nahrazuje číslovkou „4“.

13. V § 6 odst. 6 se slova „finančního úřadu” nahrazují slovy „celního úřadu”.

14. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „finančním úřadem” nahrazují slovy „celním úřadem”.

15. V § 7 odst. 2 se slova „Finanční úřad” nahrazují slovy „Celní úřad”.

16. V § 7 odst. 3 větě první se slova „Finanční úřad” nahrazují slovy „Celní úřad” a ve větě
třetí se slova „finanční úřad“ nahrazují slovy „celní úřad”.

17. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8, č. 9 a č.12 zní:
„§ 9
Denaturace lihu
(1) Líh, s výjimkou lihu určeného pro octárny, musí být denaturován v lihovaru nebo ve
zvláštním lihovaru. Pověřený zaměstnanec celního úřadu musí být vždy přítomen denaturaci.
(2) Líh určený pro octárny musí být denaturován v octárně za přítomnosti zaměstnance
celního úřadu. Celní úřad stanoví podmínky této denaturace.
(3) O provedené denaturaci musí provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru
vyhotovit záznam obsahující tyto údaje:
a) druh, množství a stupňovitost lihu použitého pro denaturaci,
b) druh a množství denaturačního prostředku,
c) záznam o stavu plomb na uzávěrách nádob, ve kterých je líh přepravován.
Záznam o denaturaci potvrdí celní úřad.

- 13 (4) Je-li prováděna denaturace podle odstavce 2, vyhotoví záznam podle odstavce 3
provozovatel octárny a potvrdí jej celní úřad.“.

18. § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8, č. 9 a č.12 zní:
„§ 12
Uvádění lihu do oběhu
(1) Líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), d) bodech 1 a 3 a v písm. f) a výrobky
obsahující líh, osvobozené od daně podle zvláštního zákona,8) mohou být dovezeny, koupeny,
odebrány uživatelem9) na základě smlouvy o dílo, pouze na základě zvláštního povolení
celního ředitelství na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně. Toto povolení nelze
převádět na jinou osobu.
(2) Povolení podle odstavce 1 u zvláštně denaturovaného lihu, který je denaturován
lékařským benzinem a určen pro zdravotnická zařízení a lékárny, se vyžaduje jen v případech
stanovených prováděcím předpisem.
(3) Právnické nebo fyzické osoby uvádějící líh do volného daňového oběhu nebo
přejímající líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), d) bodech 1 a 3 a v písm. f), pokud je
osvobozen od daně podle zvláštního zákona,12) jsou povinny zjišťovat množství lihu, evidovat
líh uvedený do volného daňového oběhu a přejímaný líh a vystavovat dodací a přejímací list
způsobem a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis.
______________________________
8)

§ 71 odst. 1 písm. a), d) a f) zákona č.… /2003 Sb., o spotřebních daních.
§ 3 písm. i) zákona č. … /2003 Sb., o spotřebních daních.
12)
Zákon č. … /2003 Sb., o spotřebních daních.”.
9)

19. V § 13 odst. 1 písm. b) se za slova „líh kvasný surový“ vkládají slova „a líh kvasný
rafinovaný technický“.

20. V § 13 odst. 1 se na konci písm. d) tečka nahrazuje čárkou a vkládají se nová písmena e) a
f), která znějí:
„e) používat pro výrobu lihu obecně denaturovaného líh kvasný rafinovaný jemný, líh kvasný
rafinovaný velejemný a líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální nebo líh syntetický
destilačně rafinovaný,
f) provádění obecné denaturace lihu v autocisternách.“.
21. V § 15 odst. 1 se slova „Finanční úřady” nahrazují slovy „Celní úřady”.

22. V § 15 odst. 1 písm. b) se odkaz na poznámku pod čarou č. 8 nahrazuje odkazem na
poznámku pod čarou č.13a, která zní:
„13a) § 71 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. ……/2003 Sb., o spotřebních daních.“.

- 14 23. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova „finančnímu úřadu” nahrazují slovy „celnímu úřadu”.

24. V § 16 odst.1 úvodní větě se slova „finančnímu úřadu” nahrazují slovy „celnímu úřadu”.

25. V § 16 odst. 2 se slova „finančnímu úřadu” nahrazují slovy „celnímu úřadu”.

26. V § 17 odst. 1 úvodní větě se slova „Finanční úřad” nahrazují slovy „Celní úřad”.

27. V § 17 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) uvedené v § 4 odst. 8 a 9, § 9 odst. 3 nebo § 10 odst. 3, pokutu až do výše 100 000 Kč,“.
28. V § 17 odst. 1 písm. b) se slova „§ 4 odst. 2, 4 a 5” nahrazují slovy „§ 4 odst. 3, 5 a 6“.

29. V § 17 odst. 1 písm. d) se slova „§ 4 odst. 3“ nahrazují „§ 4 odst. 4“.

30. V § 17 odst. 2 se slovo „Česká“ nahrazuje slovem „Státní“.

31. V § 17 odst. 3 se slova „Finanční úřad” nahrazují slovy „Celní úřad”.
32. V § 17 odst. 7 se slova „územní finanční orgán5)” nahrazují slovy „celní úřad5)”.

33. V § 17 odst. 2 poznámka pod čarou č. 14 zní:
„14) Zákon č.146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.“.

- 15 34. § 19 se zrušuje.

35. V § 20 odst. 2 se slova „územních finančních orgánů“ nahrazují slovy „celních úřadů“.

36. V § 21 odst. 2 písm. i) se slova „finančním úřadům” nahrazují slovy „celním úřadům”.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č.303/1997 Sb.
Čl. XV
V zákoně č.303/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č.303/1993 Sb., o zrušení státního
tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, se
články I a II zrušují.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona č.129/1999 Sb.
Čl. XVI
V zákoně č.129/1999 Sb., kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č.588/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.61/1997 Sb., o
lihu, se článek I zrušuje.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona č.22/2000 Sb., ve znění zákona č.262/2001 Sb.
Čl. XVII
V zákoně č.22/2000 Sb., kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č.262/2001 Sb. se články I
a II zrušují.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XVIII
V § 11 zákona č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění zákona č.492/2000 Sb., zákona č.229/2001 Sb., zákona č.501/2001 Sb.,
zákona č.320/2001 Sb., zákona č.280/2002 Sb., zákona č.202/2002 Sb., zákona 476/2002 Sb.,
a zákona č.88/2003 Sb. v odstavci 1 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č.10 a 10a zní:

- 16 „c) s propadlými nebo zabranými výrobky, které jsou předmětem spotřební daně,10) a
s propadlými nebo zabranými neznačenými tabákovými výrobky10a) přísluší celním orgánům,
______________________________

10) )

§ 42 zákona č……/2003 Sb., o spotřebních daních.

10a)

§113 zákona č……/2003 Sb., o spotřebních daních.“.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona č.241/2000 Sb.
Čl. XIX

V zákoně č.241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů, se část čtvrtá zrušuje.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona č.141/2001 Sb.
Čl. XX
V zákoně č.141/2001 Sb., kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se články I a II zrušují.
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona č.262/2001 Sb.
Čl. XXI
V zákoně č.262/2001 Sb., kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č.17/2000 Sb. a zákon č.22/2000 Sb., se články I, III a IV zrušují.
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č.493/2001 Sb.
Čl. XXII
V zákoně č. 493/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, se část druhá zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č.320/2002 Sb.
Čl. XXIII
V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů, se část šedesátá osmá zrušuje.

- 17 ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. XXIV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 s výjimkou části páté, která nabývá
účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva
I. Obecná část
Navrhovaný zákon reaguje na změnu ve správě spotřebních daní, zejména na zavedení
režimu podmíněného osvobození od daně. Dále návrh obsahuje změnu v správci daně, tj.
převedení celé správy spotřební daně na celní orgány, v neposlední řadě obsahuje úpravy,
které reagují na poznatky v praxi při provádění správy.
Změny jsou podrobně zdůvodněny ve zvláštní části k jednotlivým novelám zákonů.
II. Zvláštní část
K části první a druhé
Zákon č.526/1990Sb., o cenách, je novelizován v souvislosti se skutečností, že správa
spotřební daně z tabákových výrobků bude v plném rozsahu vykonávána celními orgány.
Návrh dále upravuje postup podle zákona o spotřebních daních a to s ohledem na nutnost
postupu dle jednoho hmotně právního předpisu a procesně právního předpisu. V této
souvislosti se navrhuje, aby orgánem v oblasti cen, který bude stanovovat cenu pro konečného
spotřebitele tabákových výrobků byl Celní úřad Kutná Hora.
K části třetí
V příloze č. 3 živnostenského zákona, která se týká koncesovaných živností –
zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků se poznámka odkazující na zákon
č.303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve
znění zákona č. 45/1994 Sb. nahrazuje odkazem na nový zákon o spotřebních daních. Ve
zrušovacích ustanoveních nového zákona o spotřebních daních je výše uvedený zákon zrušen.
V příloze č. 3 se v oboru živnosti Výroba a úprava kvasného lihu mění na Výroba a
úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou
piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským
pálením). V přechodných ustanoveních je určena doba dvou let ode dne nabytí účinnosti
zákona, po jejímž uplynutí zanikají současně platná živnostenská oprávnění.
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K části čtvrté
V této části se mění zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů. Seznam uživatelů, daňových skladů, jejich provozovatelů a oprávněných
příjemců bude k dispozici veřejnosti tak, jak je dnes k dispozici veřejnosti seznam plátců daně
z přidané hodnoty a plátců spotřebních daní. Proto je nutné dát celním úřadům zákonné
oprávnění k uveřejnění takových seznamů.
K části páté
Změna zákona č.368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
navrhuje zpoplatnění návrhů na vydání zvláštního povolení k přijímání a užívání vybraných
výrobků osvobozených od daně, návrhů na vydání povolení k provozování daňového skladu a
návrhů na jednorázové či opakované přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně oprávněným příjemcem částkou 1000 Kč, neboť se bude jednat o
poměrně složitou a nákladnou agendu. Také návrh na vydání povolení, kterým se snižuje
zajištění daně nebo upouští od jeho poskytnutí, bude zpoplatněn částkou 200 Kč, návrh na
vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně bude zpoplatněn částkou 2000
Kč a návrh o změně povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně bude zpoplatněn
částkou 200,- Kč.
K části šesté
Prodej bez spotřební daně a daně z přidané hodnoty v prodejnách, které jsou umístěny
na silničních hraničních přechodech končí k 31. 12. 2003. S ohledem na zavedení režimu
podmíněného osvobození od daně dojde ke změně v právní úpravě a administraci při prodeji
vybraných výrobků bez daně. Protože se musí jednat o komplexní úpravu této problematiky,
musí být ustanovení o prodejnách DTF zrušena i v zákoně o DPH, konkrétně se jedná o
ustanovení § 45b zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.
K části sedmé
Obsahem této části je novela celního zákona (13/1993 Sb., celní zákon, ve znění
pozdějších předpisů), která stanoví působnost celních orgánů při správě spotřebních daní.
K části osmé
V zákonu č.302/1993 Sb. se zrušuje ustanovení týkající se novelizace zákona
č.212/1992 Sb., o soustavě daní. Zákon o soustavě daní je v návrhu zákona o spotřebních
daních součástí zrušovacích ustanovení.
K části deváté až dvanácté, čtrnácté až šestnácté, osmnácté až dvacáté druhé
V novelách, kterými se kromě zákona o spotřebních daních mění i jiné zákony, budou
zrušena pouze ta ustanovení, která se týkají spotřebních daní. Ustanovení týkající se
spotřebních daní budou zrušena také v zákonech, které se primárně týkají jiných oblastí, ale
které také upravují spotřební daně. Dále se jedná o technické novely, které souvisí se
změnami či zrušením dotčených právních předpisů či jejich částí.
K části třinácté
Tato část se týká zákona o lihu, který je formulačně provázán se zákonem o
spotřebních daních. Proto je nutné v zákoně o lihu promítnout technické úpravy,
které zohlední přechod správy daně na celní orgány. Příslušná ustanovení pro
výrobu a úpravu lihu jsou upravena tak, aby vyhovovala aktuálním právním

- 19 předpisům (živnostenský zákon). Nově jsou v zákoně uvedeny podmínky pro
výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů. Tato činnost
je zahrnuta v rámci novely živnostenského zákona mezi koncesované živnosti.
Důvodem pro uvedené opatření je minimalizace daňových úniků při výrobě
lihovin a ochrana zdraví občanů. Dále je upravena oblast pěstitelského pálení
v souladu s trvalou výjimkou, na kterou Evropská unie v této oblasti přistoupila.
Rovněž byly v zákonu zpřísněny podmínky obecné denaturace lihu včetně
omezení používání kvalitních potravinářských druhů lihu pro tuto denaturaci.
K části sedmnácté
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, nově upravuje hospodaření s propadlými nebo zabranými neznačenými tabákovými
výrobky, které přechází z České zemědělské a potravinářské inspekce a z České obchodní
inspekce na celní orgány v souvislosti přechodem správy spotřebních daní na tyto orgány.
Tuto pravomoc získají celní orgány i v případě propadlých nebo zabraných výrobků, které
jsou předmětem spotřební daně.
K části dvacáté třetí
Navrhuje se účinnost k 1. lednu 2004, stejně jako je tomu u návrhu zákona o
spotřebních daních, s výjimkou části týkající se správních poplatků, která nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.

V Praze dne 23.dubna 2003

Předseda vlády:
PhDr. Vladimír Špidla, v.r.

Ministr financí:
Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r.

Úplné znění dotčených částí zákonů podle nového návrhu Zákona ze dne ……. 2003,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních –
( vypuštěný text je uveden v kulatých závorkách kurzívou ) – nový text je uveden tučně
podtrženě
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Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

§ 15
Porušení cenových předpisů
(1) Prodávající poruší cenové předpisy, jestliže
a) prodává za cenu vyšší než maximální nebo pevnou úředně stanovenou cenu podle § 5,
nejde-li o prodej ve lhůtě uvedené v § 7 odst. 1,
b) při prodeji za úředně stanovenou cenu podle § 5 nesplní podmínku, na kterou cenové
orgány nebo místní orgány omezily uplatnění této ceny,
c) nerespektuje cenovými orgány stanovený maximální rozsah možného zvýšení cen,
maximální podíl promítnutí změny cen určených vstupů nebo závazný postup při tvorbě
ceny nebo při její kalkulaci podle § 6, nejde-li o prodej ve lhůtě uvedené v § 7 odst. 1,
d) prodává za zvýšené ceny bez dodržení podmínek a lhůt stanovených v § 8,
e) nerespektuje cenové moratorium podle § 9,
f) nesplní své evidenční nebo informační povinnosti nebo povinnosti v označování zboží
cenami podle § 11 až 13 nebo předá cenovému orgánu nepravdivé údaje (.) ,
g) u tábákových výrobků poruší povinnosti uložené zvláštním právním předpisem10a) .
(2) Kupující poruší cenové předpisy, jestliže
a) kupuje za cenu nižší než minimální nebo pevnou úředně stanovenou cenu podle § 5,
nejde-li o koupi ve lhůtě uvedené v § 7 odst. 1,
b) kupuje za cenu vyšší než odpovídá regulaci cen, pokud na úhradu této ceny vyčerpá
prostředky ze státního rozpočtu, nejde-li o koupi ve lhůtě uvedené v § 7 odst. 1.
(3) Prodávající nebo kupující též poruší cenové předpisy, jestliže
hospodářské postavení při sjednání ceny podle § 2 odst. 3.
10a) Zákon

zneužije

své

č. ……/2003 Sb., o spotřebních daních.

§ 17
(1) Pokud cenové kontrolní orgány zjistí, že došlo k porušení cenových předpisů podle § 15,
uloží prodávajícímu nebo kupujícímu pokutu
a) ve výši neoprávněně získaného majetkového prospěchu za období, v němž byl získán,
nejdéle však za tři roky zpět ode dne zjištění, pokud jeho výše přesáhne 1 000 000 Kč,
b) do výše 1 000 000 Kč, a to v případě, nedosáhne-li výše neoprávněně získaného
majetkového prospěchu 1 000 000 Kč, nebo nelze-li neoprávněně získaný majetkový
prospěch vyčíslit, nebo jestliže neoprávněně získaný majetkový prospěch nevznikl.
(2) Při stanovení výše pokuty podle odstavce 1 písm. b) přihlédnou cenové kontrolní
orgány zejména k době trvání protiprávního jednání, míře zavinění a rozsahu
poškození kupujících nebo prodávajících.
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(3) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla
uložena, a stává se příjmem rozpočtu určeného zvláštním předpisem.
(4) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení cenových předpisů
cenové kontrolní orgány dozvěděly, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení
cenových předpisů došlo.
(5) Jestliže tento zákon nestanoví jinak, postupují cenové kontrolní orgány v řízení o
porušení cenových předpisů podle zákona o správním řízení.11)
(6) Nesouhlasí-li účastník řízení s rozhodnutím orgánu, který pokutu uložil, může po
vyčerpání řádných opravných prostředků podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o
opravném prostředku návrh na přezkoumání rozhodnutí příslušnému soudu. Podání návrhu
má odkladný účinek.
(7) Při porušení cenových předpisů u ceny pro konečného spotřebitele tabákových
výrobků se postupuje podle zvláštního právního předpisu10a).

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen
§ 2d
Celní úřad Kutná Hora
a)
vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u tabákových
výrobků,
b)
vydává rozhodnutí o regulaci cen u tabákových výrobků.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Příloha č. 3, skupina 314: Ostatní, u oboru živnosti „Zpracování tabáku a výroba tabákových
výrobků“,
sloupec 5
(Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím
souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb.)
Zákon č. …./2003 Sb., o spotřebních daních.
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Příloha č. 3, skupina 314: Ostatní, u oboru živnosti (Výroba a úprava kvasného lihu (s
výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením))

Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických
nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů
získaných pěstitelským pálením).

Přechodná ustanovení
1) Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byla dosud
provozována činnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou Výroba
a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů 1)
(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů
získaných pěstitelským pálením), zanikají uplynutím dvou let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.
2) Právnické a fyzické osoby, kterým trvá ke dni účinnosti tohoto zákona živnostenské
oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1
nadále provozovat činnosti, jež jsou ode dne účinnosti tohoto zákona předmětem
koncesované živnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a
ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a
medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením), musí před
uplynutím lhůty podle odstavce 1 požádat o udělení koncese, předložit
živnostenskému úřadu doklady, kterými prokáží, že splňují odbornou způsobilost,
sdělit adresu provozovny a doložit doklady dle § 3a odst. 3 zákona o lihu. Za tohoto
předpokladu mohou ve své činnosti pokračovat na základě původního
živnostenského oprávnění do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení
koncese.
3) Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto
zákona vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované „Výroba a úprava
kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů
(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů
získaných pěstitelským pálením)“ se považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení
ukončeno podle § 47 živnostenského zákona přede dnem účinnosti tohoto zákona.
Nedokončená řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí podle tohoto
zákona. Nedokončená řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí
podle tohoto zákona.
4) Úkony provedené podle bodu 1. a 2. jsou osvobozeny od správních poplatků.
1)

Vyhláška č.335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č.
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty
k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo,
konzumní líh, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění
vyhlášky č.45/2000 Sb., vyhlášky č……/2003 Sb.

- 23 -

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

§ 24
Povinnost zachovávat mlčenlivost
(1) Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na
daňovém řízení, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení
nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových subjektů jak
osobních, tak i souvisejících s podnikáním.
(2) Osoby zúčastněné na daňovém řízení musí být poučeny o své povinnosti zachovávat
mlčenlivost a o právních důsledcích porušení této povinnosti.
(3) Pracovníci správce daně mohou
a) informace získané v daňovém řízení poskytnout jinému pracovníku téhož nebo jiného
správce daně, dále pak odvolacímu orgánu nebo soudu, projednávají-li tyto orgány opravný
prostředek v daňové věci, projednávají-li dědictví po daňovém dlužníkovi, vedou-li řízení o
konkurzu a vyrovnání u daňového dlužníka, projednávají-li návrh správce daně, jímž
se domáhá určení neúčinnosti právních úkonů daňového dlužníka nebo výkon exekuce
ohledně daňové pohledávky,
b) poskytovat informace nadřízeným orgánům v případech vyřizování stížností daňových
subjektů, při odborném posuzování jednotlivých případů a při jejich dohlídkové
činnosti vykonávané u správce daně, jakož i dalším orgánům oprávněným ze zvláštního
zákona ke kontrolní či dohlídkové činnosti u správce daně při výkonu správy daní v
rozsahu jejich zákonného oprávnění; pracovníci těchto orgánů jsou přitom vázáni pod
sankcí podle § 25 tohoto zákona. Tyto orgány rovněž postupují podle odstavce 11,
c) zobecněné informace získané při výkonu správy daní poskytnout ministerstvu, aniž by
byly uváděny konkrétní daňové subjekty, jichž se informace týkají. Tyto zobecněné
informace může ministerstvo poskytovat jinému orgánu, pokud tak stanoví zvláštní
zákon,
d) poskytovat souhrnné údaje o výši daňové povinnosti, stavu nedoplatků, povolených
posečkáních, splátkách a prominutích, výši a včasnosti převedených částek apod. u
jednotlivých daní jejich příjemcům, jimž výnos těchto daní náleží podle zákonného
rozpočtového určení.
(4) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být třetí osoby zúčastněné na daňovém
řízení a pracovníci daňového orgánu daňovým subjektem zproštěni pouze písemně, s
uvedením rozsahu a účelu.
(5) Povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze dovolávat
a) vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, pokud provádí v rozsahu svého oprávnění
kontrolu podle schváleného plánu kontrolní činnosti,9)
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tomu, že byl spáchán v souvislosti s daňovým řízením trestný čin neodvedení daně,
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a nesplnění oznamovací povinnosti v
daňovém řízení. Ohledně těchto trestných činů může státní zástupce a po podání obžaloby
předseda senátu požadovat údaje, které jsou předmětem povinnosti zachovávat mlčenlivost;
ve stejném rozsahu plní správce daně oznamovací povinnost podle zvláštního právního
předpisu,10)
c) při plnění oznamovací povinnosti správce daně ohledně trestných činů padělání a
pozměňování kolkových známek, padělání a pozměňování nálepek k označení zboží pro
daňové účely porušení předpisů o nálepkách k označení zboží pro daňové účely,
udávání padělaných a pozměněných peněz, padělání a pozměňování veřejné listiny,
nedovolené výroby a držení státní pečeti a úředního razítka, pokud k nim došlo v přímé
souvislosti se spácháním trestných činů daňových, uvedených v písmenu b), a to v
rozsahu nezbytně nutném k jejich objasnění; tato podmínka souvislosti neplatí při
plnění oznamovací povinnosti ohledně trestného činu udávání padělaných a pozměněných
peněz,
d) při podávání podnětů ke stíhání trestných činů proti výkonu pravomoci státního orgánu
a veřejného činitele, trestných činů veřejných činitelů a úplatkářství, pokud se jich
dopustili pracovníci správce daně a došlo k nim v souvislosti se správou daní, a to v rozsahu
nezbytně nutném k jejich objasnění.
(6) Pracovníci správce daně jsou povinni na dožádání poskytovat z informací
získaných v daňovém řízení
a) orgánům sociálního zabezpečení11) seznam daňových subjektů v oboru daní z příjmů
a údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob, majících příjmy z podnikání a z
jiné samostatné výdělečné činnosti,
b) orgánům, rozhodujícím o dávkách státní sociální podpory,29) a Ministerstvu práce a
sociálních věcí údaje pro stanovení rozhodného příjmu podle zvláštního zákona29a) osob,
které jsou poplatníky daně z příjmů; jde-li o poplatníky, kteří dosahují příjmy z podnikání
a z jiné samostatné výdělečné činnosti, datum zahájení a ukončení této činnosti a dále údaj
o tom, zda poplatník daně z příjmů má základ daně z příjmů snížený o nezdanitelnou
část základu daně z příjmů z důvodu vyživovaného dítěte, manželky nebo manžela,
c) soudům údaje o základu daně z příjmů, z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti, z kapitálového majetku z pronájmu a ostatních příjmů fyzické osoby pro
účely rozhodnutí o výživném,
d) úřadům práce údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých daňových subjektů,
e) statistickým orgánům údaje pro vedení statistických registrů a zobecněné informace
stanovené zvláštním zákonem,
f) katastrálním úřadům identifikační údaje vlastníků a jiných osob oprávněných z právních
vztahů k nemovitostem pro účely správy katastru nemovitostí České republiky,
g) příslušné organizační složce Ministerstva financí údaje vyžádané na základě
zvláštního zákona,11c)
h) zdravotním pojišťovnám12) seznam daňových subjektů v oboru daní z příjmů včetně údajů
o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob majících příjmy z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti,
i) orgánům, které rozhodly o poskytnutí rozpočtových prostředků nebo prostředků fondů,
údaje o výši a důvodech, pro které byl stanoven odvod neoprávněně použitých nebo
zadržených rozpočtových prostředků nebo prostředků fondů,
j) Ministerstvu financí údaje o výši stanoveného odvodu neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků státního rozpočtu nebo státních fondů, na základě zvláštního
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poskytnutých jim z informací získaných v daňovém řízení mlčenlivostí podle tohoto
zákona, pod sankcí podle § 25 tohoto zákona. Tyto orgány rovněž postupují podle odstavce
11. Změny, k nimž došlo v údajích již poskytnutých, sdělují pracovníci správce daně
oprávněným příjemcům těchto údajů vždy již bez jejich výslovného dožádání.
(7) Pracovníci správce daně jsou oprávněni uveřejnit seznam plátců daně z přidané
hodnoty a spotřebních daní(.) , provozovatelů daňových skladů, daňových skladů,
oprávněných příjemců a uživatelů.
(8) Pracovníci správce daně jsou po skončení výkonu této funkce zavázáni povinností
zachovávat mlčenlivost ve stejném rozsahu jako třetí osoby zúčastněné na daňovém řízení.
(9) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití vědomostí
získaných v daňovém řízení nebo v souvislosti s ním pro jednání přinášející prospěch
osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo jednání, která by způsobila
někomu újmu.
(10) Bez uvádění konkrétních údajů, zejména jmenných, může pracovník správce daně
využívat zobecněné informace při vědecké, publikační a pedagogické činnosti.
(11) Správce daně odpovídá za vytvoření podmínek pro zachovávání mlčenlivosti
podle odstavce 1. To platí i při využívání a umožnění přístupu do údajů evidovaných
pomocí výpočetní techniky.

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

(1) Příloha, část první, Položka 1
Podání žádosti (návrhu) u správce daně:1)
a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav
Kč 100,b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nebo hlášení
Kč 100,c) o prominutí daně nebo příslušenství daně
Kč 200,d) o přezkoumání daňového rozhodnutí
Kč 200,e) o povolení posečkání daně (zálohy na daň) nebo cla
anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách
Kč 100,f) o prominutí daňového nedoplatku
Kč 200,g) o povolení jiné úlevy na dani nebo cle
Kč 200,h) na delegování místní příslušnosti na jiného správce
daně
Kč 200,i) o vrácení cla, daní nebo poplatků při dovozu a nebo
o prominutí celního nedoplatku
Kč 200,j) na vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně, na vydání povolení k provozování daňového skladu a na
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povolení
k přijímání
vybraných
výrobků2)
Kč 1000,k) o vydání povolení, kterým se snižuje zajištění daně nebo upouští od jeho poskytnutí3)
Kč 200,4)
l) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně
Kč 2000,4)
m) o změně povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně
Kč 200,-----------------------------------------------------------------1) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2)§ 13, 20, 22 a 23 zákona č…./2003 Sb., o spotřebních daních.
3) § 21 zákona č…./2003 Sb., o spotřebních daních.
4) § 36 zákona č…./2003 Sb., o spotřebních daních.

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
(§ 45b
Prodej zboží bez daně
(1) Ministerstvo financí udělí právnické nebo fyzické osobě na její žádost povolení k
prodeji vybraného zboží za ceny bez daně v prodejnách Duty/tax free fyzickým osobám v
tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel zahraničních linek a
povolení k prodeji vybraného zboží za ceny bez daně členům posádek letadel
zahraničních linek při odletu z České republiky. Prodej zboží za ceny bez daně lze
uskutečňovat jen na základě tohoto povolení.
(2) Žádost o povolení musí obsahovat
a) obchodní jméno žadatele, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo
podnikání, liší-li se od bydliště,
b) daňové identifikační číslo žadatele,
c) osvědčení o registraci k dani,
d) označení místa, kde se prodejna nachází,
e) souhlas příslušného celního úřadu s umístěním prodejny v tranzitním prostoru
mezinárodních letišť s uvedením podmínek o kontrole výstupu zboží do zahraničí,
f) souhlas provozovatele letiště s umístěním prodejny v tranzitním prostoru mezinárodních
letišť,
g) souhlas provozovatele letiště s prodejem zboží na palubách letadel zahraničních linek.
(3) Ministerstvo financí může udělit povolení za podmínky, že
a) žadatel je registrován jako plátce,
b) je vydán souhlas příslušného celního úřadu s umístěním prodejny v tranzitním prostoru
mezinárodních letišť,
c) je vydán souhlas provozovatele letiště s umístěním prodejny v tranzitním prostoru
mezinárodních letišť nebo prodejem zboží na palubách letadel zahraničních linek.
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(4) Prodej zboží za ceny bez daně ve všech prodejnách Duty/tax free, které byly
Ministerstvem financí povoleny, se uskutečňuje v přiměřeném množství pro osobní spotřebu,
a to pouze osobám při přestupu státní hranice do zahraničí. V prodejnách Duty/tax free v
tranzitním prostoru mezinárodních letišť se uskutečňuje prodej zboží za ceny bez daně po
předložení platné letenky nebo palubní vstupenky s cílovou stanicí v zahraničí. Držitel
povolení je povinen zajistit, aby při prodeji zboží v prodejně Duty/tax free v tranzitním
prostoru mezinárodních letišť na prodejním dokladu bylo vyznačeno číslo letu, druh zboží
včetně ceny a na palubní vstupence otisk razítka, ze kterého je zřejmé, že prodej byl
uskutečněn v prodejně Duty/tax free.
(5) Ministerstvo financí v povolení stanoví druhy zboží, které může být prodáváno za ceny
bez daně.
(6) Ministerstvo financí udělené povolení odejme
a) pokud povolení bylo uděleno na základě nepravdivých údajů,
b) v případě, že právnická nebo fyzická osoba nedodržuje podmínky stanovené tímto zákonem
a podmínky uvedené v povolení,
c) dojde-li ke změně podmínek, za nichž bylo povolení uděleno.
(7) Na zboží umístěné v prodejnách typu Duty/tax free se pohlíží jako na zboží
vyvezené.48a) Jestliže je zboží nakoupené v prodejně Duty/tax free cestujícím
dováženo zpět do tuzemska, podléhá dani při dovozu, pokud se na něj nevztahuje
osvobození od cla.48c))

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon
§8
(1) Celní ředitelství
a) řídí celní úřady, s výjimkou případů, kdy je přímo řídí
ministerstvo,
b) rozhoduje na základě žádosti o povolení zajištění celního dluhu globální zárukou pro jiné
operace než režim společného tranzitu a o povolení nezajišťovat celní dluh v národním
tranzitu,
c) rozhoduje na základě žádosti o původu zboží,
d) přezkoumává rozhodnutí celních úřadů vydaná podle zvláštních předpisů,1d)
e) provádí řízení o jiných správních deliktech, pokud tak stanoví zvláštní předpis,
f) rozhoduje na základě žádosti o povolení osvědčovat na faktuře nebo jiném obchodním
dokladu původ zboží,
g) vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů,
h) z důvodů hodných zřetele může pověřit provedením některých úkonů jiný než místně
příslušný podřízený celní úřad nebo může tyto úkony provést samo anebo se na provádění
těchto úkonů může podílet,
i)
plní další úkoly stanovené zvláštními předpisy(.) ,
j) vykonává správu spotřebních daní v rozsahu stanoveném zvláštními právními
předpisy,3m)
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l) rozhoduje na základě návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu,3o)
m) rozhoduje na základě návrhu na vydání povolení přijímat vybrané výrobky jako
oprávněný příjemce,3p)
n) rozhoduje o návrhu na snížení zajištění daně nebo upuštění od jeho poskytnutí3q).
(2) Kromě působnosti uvedené v odstavci 1 celní ředitelství
a) odhaluje trestné činy stanovené zvláštním zákonem3g) a zjišťuje osoby podezřelé z jejich
spáchání,
b) pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu.
(3) Celní ředitelství plní i úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, a to
a) způsobem uvedeným v § 33b až 33f a § 37a až 37c provádí dohled nad osobami, o
kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy
druhé smluvní strany,
b) provádí dohled nad pohybem zboží, o kterém je známo, že by mohlo způsobit
podstatné porušení celních předpisů druhé smluvní strany,
c) provádí dohled nad dopravními prostředky a kontejnery, o kterých existuje závažná
domněnka, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy druhé
smluvní strany,
d) činí nezbytná opatření u sledovaných dodávek omamných a psychotropních látek
směřující k zajištění dodávky, k povolení v pokračování dodávky v neporušené formě
nebo k její částečné nebo úplné záměně nebo přemístění.3e)
(4) Celní ředitelství může se souhlasem ministerstva vykonávat působnosti uvedené
v odstavcích 2 a 3 i mimo svůj územní obvod.
(5) Informace z evidencí a statistik, které vedou celní ředitelství, poskytují celní
ředitelství ostatním celním orgánům; dalším státním orgánům mohou být tyto informace
poskytnuty pouze tehdy, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.3d)
-----------------------------------------------------------------1d)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
3d)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. § 24
a 36 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 256/2000 Sb., o
Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o
Státním zemědělském intervenčním fondu).
3e)
Článek 11 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s
omamnými a psychotropními látkami.
3g)
§ 12 odst. 2 trestního řádu.
3m)
Zákon č.…/2003 Sb., o spotřebních daních.
Zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3n)
§ 13 zákona č.…/2003 Sb., o spotřebních daních.
3o)
§ 20 zákona č.…/2003 Sb., o spotřebních daních.
3p)
§ 22 a § 23 zákona č.…/2003 Sb., o spotřebních daních.
3q)
§ 21 odst. 9 zákona č.…/2003 Sb., o spotřebních daních.

§ 11
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a) rozhoduje o přidělení celně schváleného určení,
b) vyměřuje a vybírá clo, daně a poplatky spravované celními orgány,
c) rozhoduje o povolení použít režim s ekonomickými účinky; jsou-li zpracovatelské
operace prováděny v územních obvodech více celních úřadů, rozhoduje celní úřad, v
jehož územním obvodu má být provedena první zpracovatelská operace,
d) rozhoduje o určení celní hodnoty,
e) rozhoduje o prominutí a vrácení cla, daní a poplatků spravovaných celními orgány,
není-li stanoveno jinak,
f) povoluje odklad platby, posečkání a splátky cla, daní a poplatků spravovaných
celními orgány,
g) rozhoduje o zřízení celního zástavního práva,
h) vypočítává a předepisuje penále z prodlení a vymáhá nedoplatky cla, daní a poplatků
spravovaných celními orgány,
i) vydává osvědčení o původu zboží a ověřuje původ zboží i po vydání osvědčení,
j) provádí sběr statistických informací o zboží, kterému bylo přiděleno celně schválené
určení,
k) rozhoduje o udělení povolení na individuální zajištění celního dluhu,
l) kontroluje doklady potřebné k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží vydávané podle
zvláštních předpisů,3f) zejména úřední povolení k dovozu a vývozu výrobků (licence), k
dovozu a vývozu vojenského materiálu, včetně plnění podmínek v nich stanovených a
kontroluje, zda jsou dodržovány povinnosti stanovené zvláštními předpisy; 3f) k
zajištění těchto úkolů provádí veškeré nezbytné úkony a v případě zjištění nedostatků činí
příslušná opatření,
m) provádí řízení o celních přestupcích a celních deliktech, a stanoví-li tak zvláštní
zákon, o jiných správních deliktech,3j)
n) rozhoduje o zajištění zboží důležitého pro řízení o celních přestupcích a celních
deliktech,
o) vydává osvědčení o způsobilosti dopravních prostředků, s výjimkou drážních
vozidel, pro přepravu zboží pod celní závěrou a ověřuje jejich způsobilost i po vydání
osvědčení,
p) vede evidenci o kontrolovaném zboží,2)
q) vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů,
r) při vstupu silničních dopravních prostředků do tuzemska kontroluje, zda jsou tyto
silniční dopravní prostředky označeny mezinárodní rozeznávací značkou,
s) kontroluje dodržování nejvyšší přípustné hmotnosti na nápravu a nejvyšší přípustné
hmotnosti nákladního vozidla nebo jízdní soupravy vstupující do tuzemska nebo vystupující
z tuzemska,
t) rozhoduje o povolení používat zjednodušený postup podle § 124 odst. 1 písm. a) až d),
nejedná-li se o působnost ministerstva,
u) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.
(2) Celní úřad vykonává správu spotřebních daní podle zvláštního právního předpisu.3m)
(3) K provádění úkonů podle zvláštního právního předpisu3r) při výrobě, úpravě,
skladování a evidenci lihu je příslušný celní úřad, v jehož územní působnosti je líh
vyráběn, upravován, skladován a evidován.
((2)) (4) Kromě působností uvedených (v odstavci 1) v odstavcích 1, 2 a 3 celní úřad
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místnostech nebo prostorech užívaných celními orgány nebo územními finančními orgány,
b) provádí doprovod zboží přepravovaného v silniční dopravě od celního úřadu odeslání k
celnímu úřadu určení,3k)
c) v případě podezření pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu,
d) ve spolupráci s Policií České republiky předvádí celním orgánů nebo územním finančním
orgánům na jejich požádání osoby k řízení podle zvláštních předpisů1d) s výjimkou vojáků
v činné službě a příslušníků ozbrojených sborů,
e) na požádání celních orgánů nebo územních finančních orgánů zajišťuje ve spolupráci
s Policií České republiky ochranu majetku a osob nezbytnou při výkonu působnosti těchto
orgánů,
f) usměrňuje pohyb osob a silničních dopravních prostředků v celním prostoru celního
úřadu,
g) vytváří organizační podmínky pro vpouštění vozidel do celního prostoru při uplatňování
logistických systémů, jež nahrazují čekání dopravních prostředků na příjezdových
komunikacích k hraničnímu přechodu na celní řízení.
((3)) (5) Informace z evidencí a statistik, které vedou celní úřady, poskytují celní
úřady ostatním celním orgánům; dalším státním orgánům mohou být tyto informace
poskytnuty pouze tehdy, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.3d)
-----------------------------------------------------------------1d)
Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 23 zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících
kontrolním režimům.
3d)
Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. § 24 a 36
zákona ČNR č. 337/1992 Sb.
3f)
Např. § 8 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a
opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, § 2 a 7 zákona č. 71/1994 Sb., o
prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, § 38 zákona č.111/1994 Sb., o silniční
dopravě, § 7 zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových
paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona
České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
3j)
Např. § 40e zákona ČNR č. 587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č.
303/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 9, 10 a 11 zákona č. 136/1994 Sb., § 19
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
3k)
Článek 23 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR
(Úmluva TIR), (vyhlášená pod č. 144/1982 Sb.).
3f)
§ 12 odst. 2 trestního řádu.
3r)
Zákon č.61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 10
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zákonu. Územní působnost celního úřadu se nemění, dojde-li k rozdělení nebo sloučení
obcí3h) nebo vojenských újezdů.3i)
(2) Rozhodne-li ministerstvo o zřízení pobočky celního úřadu k výkonu jeho působností
uvedených v § 11 odst. 1, vyhlásí toto rozhodnutí sdělením ve Sbírce zákonů.
(3) K výkonu působností celních úřadů uvedených (v § 11 odst. 2) v § 11 odst. 4 může
ministr vytvářet v rámci celních úřadů inspektoráty celní a finanční stráže.
(4) Celní úřady umístěné na celních cestách jsou pohraničními celními úřady. Ostatní
celní úřady jsou vnitrozemskými celními úřady.
(5) Celní úřad řídí a za jeho činnost odpovídá řediteli příslušného celního ředitelství
ředitel celního úřadu. Ředitele celního úřadu jmenuje a odvolává na návrh příslušného
ředitele celního ředitelství generální ředitel.
§ 12
(1) Úkoly celních orgánů plní příslušníci celní správy (dále jen "celníci") a občanští
zaměstnanci. Celníci jsou ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru
příslušníků Policie České republiky3l) (odstavec 3), pokud není dále stanoveno jinak. Na
státní zaměstnance v celní správě se vztahuje služební zákon;3m) ostatní zaměstnanci jsou v
pracovním poměru.
(2) Celníci vykonávající působnosti uvedené v § 8 odst. 2 a 3 a (v § 11 odst. 2) v § 11
odst. 4 jsou zařazeni do ozbrojené složky celní správy.
(3) Na služební poměr celníků se užije zákon o služebním poměru příslušníků Policie
České republiky3l) s odchylkami uvedenými v odstavci 1, § 13, § 15 až 19c s tím, že
a) kde se v zákoně o služebním poměru příslušníků Policie České republiky mluví o Policii
České republiky, rozumí se tím celní orgány,
b) působnost, která podle zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
přísluší ministru vnitra České republiky, přísluší ministru,
c) působnost podle § 2 odst. 2 zákona o služebním poměru příslušníků Policie České
republiky vykonává ministr a v rozsahu jím stanoveném další služební funkcionáři,
d) působnost, která podle zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
přísluší Ministerstvu vnitra České republiky, přísluší ministerstvu.

§ 31
Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
(1) Prokázání totožnosti znamená prokázání jména a příjmení, data narození a bydliště
osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí.
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a) přistiženou při jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku v souvislosti s
porušením celních předpisů nebo předpisů o daních a poplatcích,
b) od které je požadováno vysvětlení podle § 30 odst. 1,
c) zdržující se v celním pohraničním pásmu,
d) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle (§ 11 odst. 2 písm. d)) § 11
odst. 4 písm. d),
e) která je oznamovatelem.5e) Osoba je povinna výzvě vyhovět.
(3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svou totožnost nebo nemůže-li ji
prokázat ani po předchozím poskytnutí potřebné součinnosti k prokázání své totožnosti,
je celník oprávněn tuto osobu předvést na celní úřad k provedení služebních úkonů za
účelem zjištění její totožnosti a objasnění věci. Po zjištění totožnosti osoby celník
předvedenou osobu propustí, nebrání-li tomu zákonné důvody.
(4) Celník je rovněž oprávněn předvést osobu přistiženou při jednání, které má znaky
trestného činu nebo přestupku v souvislosti s porušením celních předpisů nebo předpisů o
daních a poplatcích na dobu nezbytně nutnou k provedení služebních úkonů, nejdéle však na
24 hodin, je-li důvodná obava, že osoba bude v protiprávním jednání pokračovat anebo
bude mařit řádné objasnění věci; při vyrozumění této skutečnosti postupuje celník obdobně
podle § 32 odst. 4.
(5) Nezjistí-li celník totožnost osoby předvedené podle odstavce 3 do šesti hodin od
předvedení, ani na základě sdělených údajů ani v evidencích obyvatel a je-li podezření, že
předvedená osoba uvádí nepravdivé údaje ke své osobě, předá ji nejbližšímu orgánu Policie
České republiky.
(6) O předvedení a provedených služebních úkonech sepíše celník úřední záznam.

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

§9
Závěrečná ustanovení
Zrušují se:
1. § 4 odst. 1 písm. g) a § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
2. § 20 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb.
3. § 5 odst. 2 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a
archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých
dalších předpisů.

- 33 (4. § 6 a § 7 odst. 3 a 5 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového
monopolu a o opatřeních s tím souvisejících; v § 7 odst. 4 se vypouštějí slova "nebo v §
6".)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích
§ 11
(1) Hospodaření
a) s majetkem, který v souvislosti s porušením celně právních předpisů anebo na základě
těchto předpisů připadl státu, přísluší celnímu orgánu,8)
b) s radioaktivními odpady přísluší Správě úložišť radioaktivních odpadů,9)
c) (s propadlými nebo zabranými neznačenými cigaretami10) přísluší České zemědělské a
potravinářské inspekci nebo České obchodní inspekci,)
s propadlými nebo zabranými výrobky, které jsou předmětem spotřební daně, 10) a
s propadlými nebo zabranými neznačenými tabákovými výrobky10a) přísluší celním
orgánům,
d) s věcmi propadlými státu z rozhodnutí územního finančního orgánu11) přísluší
územnímu finančnímu orgánu,
e) s jedinci (exempláři) rostlin a živočichů odebranými podle zvláštních právních
předpisů12) přísluší Ministerstvu životního prostředí,
f) se zbraněmi,13) střelivem,13) výbušninami,14) telekomunikační a radiokomunikační
technikou, záznamovou technikou, výpočetní technikou a dopravními prostředky,
propadlými nebo zabranými v trestním, přestupkovém a jiném obdobném řízení anebo při
výkonu dozoru,15) přísluší Ministerstvu vnitra.
(2) V ostatních případech s majetkem uvedeným v ustanovení § 10 hospodaří Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.15a) Zjistí-li organizační složka uvedená
v odstavci 1, že není příslušná hospodařit s určitým majetkem uvedeným v ustanovení §
10, vyrozumí o takovém majetku jinou organizační
složku uvedenou v odstavci 1 nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zjistí-li Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, že v případě určitého majetku
uvedeného v ustanovení § 10 přísluší hospodaření organizační složce uvedené v odstavci 1,
vyrozumí o takovém majetku tuto organizační složku.
(3) Pokud nelze příslušnost podle předchozích odstavců určit anebo budou-li v jednotlivém
případě dány závažné důvody pro změnu příslušnosti organizačních složek uvedených v
odstavci 1 nebo 2, určí, popřípadě změní příslušnost Ministerstvo financí na žádost anebo z
vlastního podnětu svým opatřením (§ 20); ve výjimečném případě může být takto založena
příslušnost i organizační složce neuvedené v odstavci 1 nebo 2. Ustanovení § 9 odst. 2 a 3
zde platí obdobně.
-----------------------------------------------------------------8)
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 26 odst. 1 písm. k) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
10)
(§ 4 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s
tím souvisejících, ve znění zákona č. 106/1995 Sb.)
§ 42 zákona č……/2003 Sb., o spotřebních daních.
10a) § 113 zákona č…../2003 Sb., o spotřebních daních.
11)
§ 15 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 255/1994 Sb.
12)
Například § 89 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1997 Sb., § 27
zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o
změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13)
Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve
znění pozdějších předpisů.
14)
§ 21 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění zákona č. 542/1991 Sb.
15)
§ 67 a násl. zákona č. 288/1995 Sb.
15a)
Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

