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ZÁKON

ze dne 13. září 2013,

kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o změně některých
dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/
/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., se
mění takto:

1. V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně po-
známky pod čarou č. 9 zní:

„g) periodickým tiskem územního samosprávného
celku periodický tisk, jehož vydavatelem je obec,
kraj nebo hlavní město Praha nebo jeho městská
část (dále jen „územní samosprávný celek“) nebo
právnická osoba zřízená či založená územním
samosprávným celkem či společně více územními
samosprávnými celky nebo právnická osoba, kte-
rou územní samosprávný celek sám nebo spolu
s dalšími územními samosprávnými celky ovládá
podle zvláštního právního předpisu9), anebo pe-
riodický tisk, jehož obsah, vydání a veřejné šíření
zajišťuje jiný vydavatel na základě smlouvy s územ-
ním samosprávným celkem či společně s více
územními samosprávnými celky.

9) § 66a obchodního zákoníku.“.

2. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu
zní:

„§ 4a

Sdělení v periodickém tisku územního
samosprávného celku

Vydavatel periodického tisku územního samo-
správného celku je povinen poskytovat objektivní a vy-
vážené informace o územním samosprávném celku
a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního

samosprávného celku, týkající se tohoto územního
samosprávného celku.“.

3. V § 8 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové pís-
meno b), které zní:

„b) označení periodický tisk územního samospráv-
ného celku, jde-li o periodický tisk územního
samosprávného celku,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c)
až h).

4. V § 9 odst. 2 se slova „a dodáním regionálních
mutací Státní technické knihovně v Praze“ zrušují.

5. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 11a

Doplňující informace

(1) Dotčený člen zastupitelstva územního samo-
správného celku může požadovat na vydavateli uveřej-
nění doplňující informace, pokud vydavatel periodic-
kého tisku územního samosprávného celku

a) neuveřejní sdělení podle § 4a po dobu 3 měsíců
ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli,

b) neuveřejní sdělení podle § 4a v nejbližším následu-
jícím vydání u periodického tisku územního samo-
správného celku, pokud ve lhůtě 3 měsíců ode dne
doručení tohoto sdělení vydavateli není vydán,
nebo

c) uveřejní sdělení podle § 4a, avšak člen zastupitel-
stva bude mít za to, že vydavatel mu neposkytl
přiměřený prostor podle § 4a.

Vydavatel je povinen doplňující informaci uveřejnit
v periodickém tisku územního samosprávného celku,
ve kterém neuveřejnil nebo neposkytl přiměřený pro-
stor sdělení podle § 4a.

(2) Člen zastupitelstva územního samosprávného
celku, na jehož žádost byla vydavatelem uveřejněna do-
plňující informace podle tohoto zákona, nemůže poža-
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dovat uveřejnění další doplňující informace k této do-
plňující informaci.“.

6. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

„§ 15a

(1) Žádost o uveřejnění doplňující informace musí
mít písemnou formu a musí obsahovat návrh znění do-
plňující informace, jež má být uveřejněna.

(2) Žádost o uveřejnění doplňující informace musí
být vydavateli doručena nejpozději do 3 měsíců

a) od marného uplynutí lhůty podle § 11a odst. 1
písm. a),

b) ode dne, kdy mělo být sdělení podle § 4a uveřej-
něno v nejbližším následujícím vydání periodic-
kého tisku územního samosprávného celku, který
není vydán ve lhůtě 3 měsíců, nebo

c) ode dne, kdy sdělení podle § 4a v periodickém
tisku územního samosprávného celku bylo uveřej-
něno, ale člen zastupitelstva má za to, že mu vy-
davatel neposkytl přiměřený prostor podle § 4a,

jinak právo na uveřejnění doplňující informace zaniká.

(3) Ustanovení § 13 až 15, s výjimkou ustanovení
§ 15 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 2 a 3, se použijí ob-
dobně i na uveřejnění doplňující informace. Vydavatel
označí uveřejněnou doplňující informaci slovy „do-
plňující informace“.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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ZÁKON

ze dne 12. září 2013

o zrušení karty sociálních systémů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Úřadu práce České republiky

Čl. I

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České repu-
bliky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 331/
/2012 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 4a odst. 1 se věta první nahrazuje větami
„Ministerstvo je správcem Jednotného informačního
systému práce a sociálních věcí, jehož obsahem jsou
údaje nezbytné k plnění úkolů ministerstva a Úřadu
práce v oblasti státní sociální podpory, pomoci
v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby
se zdravotním postižením, sociálně-právní ochrany
dětí, státní politiky zaměstnanosti a ochrany zaměst-
nanců při platební neschopnosti zaměstnavatele podle
jiných právních předpisů. Jednotný informační systém
práce a sociálních věcí může ministerstvo a Úřad práce
využít rovněž za účelem získání potřebných údajů uve-
dených ve větě první nezbytných pro výplatu a kon-
trolu vyplácení dávek nebo podpory v nezaměstnanosti,
podpory při rekvalifikaci nebo kompenzace12).“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

„12) § 44b zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.“.

2. V § 4a odst. 1 větě třetí se slova „v předchozí
větě“ nahrazují slovy „ve větách první a druhé“.

3. § 4b se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Karty sociálních systémů vydané přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti
ode dne, kterým krajská pobočka Úřadu práce České
republiky provedla změnu způsobu výplaty dávky,

podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci
nebo kompenzace podle tohoto zákona, nejpozději
však uplynutím posledního dne šestého kalendářního
měsíce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Karty sociálních systémů s funkcí průkazu oso-
by se zdravotním postižením vydané přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona podle § 1 odst. 2 vyhlášky
č. 424/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se uply-
nutím dne pozbytí jejich platnosti podle bodu 1 pova-
žují za průkazy osob se zdravotním postižením podle
zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. III

V § 58 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zá-
kona č. 453/2003 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se věta první
nahrazuje větou „Dávka se vyplácí v české měně pře-
vodem na platební účet určený příjemcem dávky, nebo
poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce
dávky.“.

Poznámka pod čarou č. 63 se zrušuje.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Osoba, které byla vydána karta sociálních sy-
stémů a které je dávka vyplácena způsobem podle § 58
odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude písemně vy-
zvána krajskou pobočkou Úřadu práce České repu-
bliky nejpozději do 1 kalendářního měsíce ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, aby osobně nebo pí-
semně sdělila způsob výplaty dávky v návaznosti na
zrušení karty sociálních systémů.

2. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky
je povinna provést změnu způsobu výplaty dávky nej-
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později do 2 měsíců ode dne sdělení podle bodu 1.
Lhůta uvedená v § 58 odst. 3 větě třetí zákona č. 117/
/1995 Sb. zde neplatí.

3. Pokud osoba nesdělí krajské pobočce Úřadu
práce České republiky způsob výplaty dávky podle
bodu 1 do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, bude dávka ode dne určeného
krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky, nej-
později však od šestého kalendářního měsíce následují-
cího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplácena
na účet naposledy sdělený Úřadu práce České repu-
bliky příjemcem dávky, a nebude-li takový účet, bude
vyplácena poštovním poukazem.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. V

V § 47t odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb.
a zákona č. 505/2012 Sb., se věty první až třetí nahra-
zují větou „Dávky pěstounské péče se vyplácejí v české
měně převodem na platební účet určený příjemcem
dávky pěstounské péče, nebo poštovním poukazem,
a to podle rozhodnutí příjemce dávky pěstounské
péče.“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Osoba, které byla vydána karta sociálních sy-
stémů a které je dávka vyplácena způsobem podle § 47t
odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude písemně vy-
zvána krajskou pobočkou Úřadu práce České repu-
bliky nejpozději do 1 kalendářního měsíce ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, aby osobně nebo pí-
semně sdělila způsob výplaty dávky v návaznosti na
zrušení karty sociálních systémů.

2. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky
je povinna provést změnu způsobu výplaty dávky nej-
později do 2 měsíců ode dne sdělení podle bodu 1.
Lhůta uvedená v § 47t odst. 4 větě poslední zákona
č. 359/1999 Sb. zde neplatí.

3. Pokud osoba nesdělí krajské pobočce Úřadu
práce České republiky způsob výplaty dávky podle
bodu 1 do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, bude dávka ode dne určeného

krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky, nej-
později však od šestého kalendářního měsíce následují-
cího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplácena
na účet naposledy sdělený Úřadu práce České repu-
bliky příjemcem dávky, a nebude-li takový účet, bude
vyplácena poštovním poukazem.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. VII

V § 53 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb.
a zákona č. 505/2012 Sb., odstavec 1 zní:

„(1) Podpora v nezaměstnanosti, podpora při re-
kvalifikaci a kompenzace podle § 44b se vyplácí v české
měně převodem na platební účet určený příjemcem
dávky nebo poštovním poukazem, a to podle rozhod-
nutí příjemce dávky.“.

Poznámka pod čarou č. 83 se zrušuje.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Osoba, které byla vydána karta sociálních sy-
stémů a které je podpora v nezaměstnanosti, podpora
při rekvalifikaci nebo kompenzace podle § 44b zákona
č. 435/2004 Sb. vyplácena způsobem podle § 53 odst. 1
věty první zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude písemně vy-
zvána krajskou pobočkou Úřadu práce České repu-
bliky nejpozději do 1 kalendářního měsíce ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, aby sdělila způsob vý-
platy podpory nebo kompenzace v návaznosti na zru-
šení karty sociálních systémů.

2. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky
je povinna provést změnu způsobu výplaty podpory
v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci nebo
kompenzace podle § 44b zákona č. 435/2004 Sb. nej-
později do 2 měsíců ode dne sdělení podle bodu 1.

3. Pokud osoba nesdělí krajské pobočce Úřadu
práce České republiky způsob výplaty podpory nebo
kompenzace podle bodu 1 do 3 kalendářních měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude podpora
nebo kompenzace ode dne určeného krajskou poboč-
kou Úřadu práce České republiky, nejpozději však od
šestého kalendářního měsíce následujícího po dni na-
bytí účinnosti tohoto zákona, vyplácena na účet napo-
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sledy sdělený Úřadu práce České republiky příjemcem
podpory nebo kompenzace, a nebude-li takový účet,
bude vyplácena poštovním poukazem.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o sociálních službách

Čl. IX

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/
/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb.,
zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 45/2013 Sb., se mění
takto:

1. V § 18 odst. 3 se věta první nahrazuje větou
„Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na pla-
tební účet určený příjemcem příspěvku uvedeným
v § 19, popřípadě zvláštním příjemcem příspěvku, nebo
poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce
příspěvku uvedeného v § 19, popřípadě zvláštního pří-
jemce příspěvku.“ a ve větě druhé se za slova „příjemce
příspěvku“ vkládají slova „ , popřípadě zvláštní pří-
jemce příspěvku,“.

Poznámka pod čarou č. 53 se zrušuje.

2. V § 18 odst. 5 části věty za středníkem se slova
„v hotovosti“ nahrazují slovy „poštovním poukazem“.

3. V § 29 odst. 7 se slova „ , anebo využitím pla-
tební funkce karty sociálních systémů“ zrušují.

Čl. X

Přechodná ustanovení

1. Osoba, které byla vydána karta sociálních sy-
stémů a které je příspěvek na péči vyplácen způsobem
podle § 18 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude
písemně vyzvána krajskou pobočkou Úřadu práce Čes-
ké republiky nejpozději do 1 kalendářního měsíce ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby osobně nebo
písemně sdělila způsob výplaty příspěvku na péči v ná-
vaznosti na zrušení karty sociálních systémů.

2. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky
je povinna provést změnu způsobu výplaty příspěvku
na péči nejpozději do 2 měsíců ode dne sdělení podle
bodu 1. Lhůta uvedená v § 18 odst. 3 větě druhé zákona
č. 108/2006 Sb. zde neplatí.

3. Pokud osoba nesdělí krajské pobočce Úřadu
práce České republiky způsob výplaty příspěvku na
péči podle bodu 1 do 3 kalendářních měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, bude příspěvek na péči
ode dne určeného krajskou pobočkou Úřadu práce
České republiky, nejpozději však od šestého kalendář-
ního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti to-
hoto zákona, vyplácen na účet naposledy sdělený
Úřadu práce České republiky příjemcem příspěvku na
péči uvedeným v § 19 zákona č. 108/2006 Sb., popří-
padě zvláštním příjemcem tohoto příspěvku, a nebude-
-li takový účet, bude vyplácen poštovním poukazem.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. XI

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/
/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se
mění takto:

1. V § 43 odstavec 4 zní:

„(4) Dávka se vyplácí v české měně převodem na
platební účet určený oprávněnou osobou, jiným pří-
jemcem dávky nebo zvláštním příjemcem dávky, v ho-
tovosti, poštovním poukazem, prostřednictvím po-
ukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím
sociální služby, prostřednictvím poukázky opravňující
k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo poukázky
na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě nebo pří-
mou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce dávky
nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi za-
vázána.“.
Poznámka pod čarou č. 65 se zrušuje.
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2. V § 43 odst. 5 písm. a) se slova „platební funkce
karty nebo“ zrušují.

3. V § 43 odst. 5 písm. b) se slova „platební
funkce karty nebo využitím“ zrušují.

4. V § 43 odst. 5 písm. c) se slova „využitím pla-
tební funkce karty,“ a slova „prostřednictvím karty“
zrušují.

Čl. XII

Přechodná ustanovení

1. Osoba, které byla vydána karta sociálních sy-
stémů a které je dávka vyplácena způsobem podle § 43
odst. 4 a 5 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude písemně vy-
zvána krajskou pobočkou Úřadu práce České repu-
bliky nejpozději do 1 kalendářního měsíce ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, aby osobně nebo pí-
semně sdělila způsob výplaty dávky v návaznosti na
zrušení karty sociálních systémů.

2. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky
je povinna provést změnu způsobu výplaty dávky nej-
později do 2 měsíců ode dne sdělení podle bodu 1.

3. Pokud osoba nesdělí krajské pobočce Úřadu
práce České republiky způsob výplaty dávky podle
bodu 1 do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, bude dávka ode dne určeného
krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky, nej-
později však od šestého kalendářního měsíce následují-
cího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplácena
na účet naposledy sdělený Úřadu práce České repu-
bliky oprávněnou osobou, jiným příjemcem dávky
nebo zvláštním příjemcem dávky, a nebude-li takový
účet, bude vyplácena poštovním poukazem.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením

Čl. XIII

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek oso-
bám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb. a zákona
č. 331/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odstavec 3 zní:

„(3) Dávky se vyplácejí v české měně převodem
na platební účet určený příjemcem dávky uvedeným

v § 20 odst. 1 a 2, popřípadě zvláštním příjemcem
dávky, nebo poštovním poukazem, a to podle rozhod-
nutí příjemce dávky uvedeného v § 20 odst. 1 a 2, po-
případě zvláštního příjemce dávky. Požádá-li příjemce
příspěvku na mobilitu uvedený v § 20 odst. 1 a 2, po-
případě zvláštní příjemce příspěvku na mobilitu,
o změnu způsobu výplaty této dávky, je krajská po-
bočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu
výplaty od kalendářního měsíce následujícího po kalen-
dářním měsíci, v němž byla taková žádost doručena.“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

2. V § 34 odstavec 1 zní:

„(1) Osobám, kterým byl podle zákona o sociál-
ních službách přiznán příspěvek na péči, a osobám, kte-
rým byl přiznán příspěvek na mobilitu, vydává krajská
pobočka Úřadu práce průkaz osoby s těžkým zdravot-
ním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se
zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP)
anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním po-
stižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). Průkaz
uvedený ve větě první je veřejnou listinou.“.

3. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který zní:

„§ 34a

(1) Průkaz osoby se zdravotním postižením podle
§ 34 odst. 1 obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) rodné číslo nebo datum narození u osob, kterým
rodné číslo nebylo přiděleno,

c) fotografii držitele průkazu,

d) podpis držitele průkazu; podpis držitele průkazu
se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno
s těžko překonatelnou překážkou,

e) datum vydání průkazu,

f) označení orgánu, který průkaz vydal,

g) dobu platnosti průkazu,

h) označení druhu průkazu osoby se zdravotním po-
stižením, popřípadě doplněné o symbol označení
osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo
osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prak-
ticky nevidomé,

i) ochranné prvky.

(2) Platnost průkazu osoby se zdravotním posti-
žením končí

a) uplynutím doby na něm vyznačené,

b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení, nebo
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c) smrtí držitele průkazu nebo prohlášením držitele
průkazu za mrtvého.

(3) Držitel průkazu osoby se zdravotním postiže-
ním je povinen písemně do 8 dní ohlásit krajské po-
bočce Úřadu práce, která průkaz vydala, jeho ztrátu,
odcizení, poškození nebo zničení, popřípadě změnu
údajů uvedených na průkazu. Na základě ohlášení vydá
krajská pobočka Úřadu práce nový průkaz osoby se
zdravotním postižením. Doba platnosti takto vydaného
nového průkazu je totožná s dobou platnosti nahrazo-
vaného průkazu; zdravotní stav se za účelem vydání
tohoto průkazu znovu neposuzuje.

(4) Každý, kdo nalezne průkaz osoby se zdravot-
ním postižením nebo má v držení takový průkaz osoby
zemřelé nebo osoby prohlášené za mrtvou, je povinen
jej neprodleně odevzdat kterékoliv krajské pobočce
Úřadu práce. Stejnou povinnost má i držitel průkazu
osoby se zdravotním postižením, který ohlásil ztrátu
svého průkazu, jestliže průkaz nalezne nebo jej jinak
získá zpět. Při převzetí nového průkazu osoby se zdra-
votním postižením je jeho držitel povinen odevzdat
příslušné krajské pobočce Úřadu práce dosavadní
znovu nalezený nebo jinak získaný průkaz osoby se
zdravotním postižením. Krajská pobočka Úřadu práce,
které je odevzdán průkaz podle věty první až třetí, je
povinna odevzdat průkaz krajské pobočce Úřadu
práce, která ho vydala.

(5) Držitel průkazu osoby se zdravotním postiže-
ním je povinen odevzdat tento průkaz příslušné krajské
pobočce Úřadu práce také v případě, kdy je mu podle
tohoto zákona vydán nový průkaz osoby se zdravot-
ním postižením.

(6) Do doby vydání průkazu osoby se zdravotním
postižením podle odstavce 1 vydá krajská pobočka
Úřadu práce dočasný průkaz osoby se zdravotním po-
stižením v podobě stanovené vyhláškou. Tento průkaz
je obsahově shodný s průkazem podle odstavce 1.
Doba platnosti takto vydaného průkazu osoby se zdra-
votním postižením nemůže být delší než do 31. pro-
since 2015.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor a způsob
provedení průkazu osoby se zdravotním postižením
podle odstavců 1 a 6 a symbolů označení osoby
s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hlu-
choslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevi-
domé.“.

4. V § 38 se odstavec 15 zrušuje.

Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 15.

Čl. XIV

Přechodná ustanovení

1. Osoba, které byla vydána karta sociálních sy-
stémů a které je dávka vyplácena způsobem podle § 19
odst. 3 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude písemně vy-
zvána krajskou pobočkou Úřadu práce České repu-
bliky nejpozději do 1 kalendářního měsíce ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, aby osobně nebo pí-
semně sdělila způsob výplaty dávky v návaznosti na
zrušení karty sociálních systémů. V případě, že karta
sociálních systémů podle věty první byla vydána
s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením, ob-
sahuje písemná výzva rovněž informaci o tom, že jí
bude v souvislosti se zrušením karty sociálních systémů
vydán průkaz osoby se zdravotním postižením podle
§ 34a odst. 6 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; obdobně se
postupuje i v případech, kdy byla karta sociálních sy-
stémů s funkcí průkazu osoby se zdravotním postiže-
ním vydána v souvislosti s přiznáním příspěvku na péči
podle § 34 odst. 1 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky
je povinna provést změnu způsobu výplaty dávky nej-
později do 2 měsíců ode dne sdělení podle bodu 1. Ve
stejné lhůtě je krajská pobočka Úřadu práce České re-
publiky povinna mít připraven k převzetí nový průkaz
osoby se zdravotním postižením podle bodu 1. Lhůta
uvedená v § 19 odst. 3 větě druhé zákona č. 329/2011
Sb. zde neplatí.

3. Pokud osoba nesdělí krajské pobočce Úřadu
práce České republiky způsob výplaty dávky podle
bodu 1 do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, bude dávka ode dne určeného
krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky, nej-
později však od šestého kalendářního měsíce následují-
cího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplácena
na účet naposledy sdělený Úřadu práce České repu-
bliky příjemcem dávky uvedeným v § 20 odst. 1 a 2
zákona č. 329/2011 Sb., popřípadě zvláštním příjemcem
dávky, a nebude-li takový účet, bude vyplácena poštov-
ním poukazem. V případě uvedeném ve větě první je
krajská pobočka Úřadu práce České republiky povinna
mít připraven k převzetí nový průkaz osoby se zdra-
votním postižením podle bodu 1 v den, kdy provedla
změnu způsobu výplaty dávky.

4. Karty sociálních systémů s funkcí průkazu oso-
by se zdravotním postižením vydané přede dnem na-
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bytí účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti ode
dne, kterým krajská pobočka Úřadu práce České repu-
bliky provedla změnu způsobu výplaty dávky podle
tohoto zákona, nejpozději však uplynutím posledního
dne šestého kalendářního měsíce po dni nabytí účin-
nosti tohoto zákona. Karty sociálních systémů s funkcí
průkazu osoby se zdravotním postižením vydané přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 1 odst. 2
vyhlášky č. 424/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
se uplynutím dne pozbytí jejich platnosti podle věty
první považují za průkazy osob se zdravotním postiže-
ním podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a platí po
dobu, která je na nich vyznačena. Doba platnosti prů-
kazu vydaného v období uvedeném ve větě druhé však
končí také smrtí držitele průkazu nebo prohlášením
držitele průkazu za mrtvého. Dojde-li ke ztrátě nebo
odcizení průkazu vydaného podle věty druhé, bude do-
savadnímu držiteli tohoto průkazu vydán dočasný prů-
kaz osoby se zdravotním postižením podle § 34a
odst. 6 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s dobou platnosti,
která je totožná s dobou platnosti uvedenou v nahrazo-
vaném průkazu, nejdéle však do 31. prosince 2015;
zdravotní stav se za účelem vydání tohoto dočasného
průkazu znovu neposuzuje.

5. Doba platnosti průkazu mimořádných výhod
končí ve lhůtě uvedené v § 38 odst. 7 zákona č. 329/
/2011 Sb. Doba platnosti průkazu mimořádných výhod
před uplynutím doby uvedené ve větě první končí také
smrtí držitele průkazu nebo prohlášením držitele prů-
kazu za mrtvého. Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení prů-
kazu mimořádných výhod s dobou platnosti podle věty
první, bude dosavadnímu držiteli tohoto průkazu vy-
dán dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením
podle § 34a odst. 6 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s do-
bou platnosti, která je totožná s dobou platnosti uve-
denou v nahrazovaném průkazu, nejdéle však do
31. prosince 2015; zdravotní stav se za účelem vydání
tohoto dočasného průkazu znovu neposuzuje.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o přestupcích

Čl. XV

V § 28 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., se slova „kartu
sociálních systémů“ nahrazují slovy „průkaz osoby se

zdravotním postižením, nebo poruší jinou povinnost
stanovenou zákonem na úseku průkazů osob se zdra-
votním postižením“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XVI

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb.,
zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/
/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/
/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/
/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/
/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008
Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/
/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008
Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zá-
kona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009
Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/
/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011
Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb.,
zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/
/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011
Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona
č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/
/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona
č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/
/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012
Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb.,
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zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/
/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012
Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb.,
zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/
/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013
Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb.
a zákona č. 239/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „s výjimkou po-
platku a s výjimkou poplatku“ nahrazují slovy „s vý-
jimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu oso-
by se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku“.

2. V příloze v položce 9 písm. a) se slova „prů-
kazu mimořádných výhod občanům s těžkým zdravot-
ním postižením“ nahrazují slovy „průkazu osoby se
zdravotním postižením“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona č. 366/2011 Sb.

Čl. XVII

Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/
/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony, se mění takto:

1. V čl. II se bod 6 zrušuje.

2. V čl. IV se bod 6 zrušuje.

3. V čl. VI se bod 8 zrušuje.

Dosavadní body 9 a 10 se označují jako body 8 a 9.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 367/2011 Sb.

Čl. XVIII

V čl. II zákona č. 367/2011 Sb., kterým se mění

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony, se bod 2
zrušuje.

Dosavadní body 3 až 16 se označují jako body 2 až 15.

ČÁST DVANÁCTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. XIX

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech
a provedení karty sociálních systémů, vzoru, nále-
žitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení,
poškození nebo zničení karty sociálních systémů
a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního
pracovníka.

2. Vyhláška č. 203/2012 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení
karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech
a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození
nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru
Standardizovaného záznamu sociálního pracov-
níka.

3. Vyhláška č. 471/2012 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení
karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech
a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození
nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru
Standardizovaného záznamu sociálního pracov-
níka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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307

ZÁKON

ze dne 12. září 2013

o povinném značení lihu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon stanoví

a) povinné značení lihu ve spotřebitelském balení pro
účely správy spotřební daně z lihu,

b) podmínky nakládání s lihem a

c) působnost správních orgánů v souvislosti se zna-
čením lihu a s nakládáním s lihem.

§ 2

Výkon působnosti

(1) Působnost podle tohoto zákona vykonává
správce spotřební daně z lihu (dále jen „správce daně“).

(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se
postupuje podle daňového řádu s výjimkou řízení
o správních deliktech.

HLAVA II

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

§ 3

Daňové území

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) daňovým územím České republiky území České
republiky,

b) členským státem členský stát Evropské unie
a území, které se podle zákona o spotřebních da-
ních považuje za území členského státu Evropské
unie,

c) třetí zemí třetí země a třetí území podle zákona
o spotřebních daních.

§ 4

Líh

Lihem se pro účely tohoto zákona rozumí nede-
naturovaný líh podle zákona o lihu včetně neodděle-
ného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích
uvedených pod kódy kombinované nomenklatury 2207
a 2208 podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne
23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře
a o společném celním sazebníku, ve znění platném
k 1. lednu 2002, pokud celkový obsah lihu v těchto
výrobcích činí nejméně 15 % objemových lihu.

§ 5

Spotřebitelské balení a jeho druh

(1) Spotřebitelským balením se pro účely tohoto
zákona rozumí nádoba nebo jiný obal o objemu

a) do 1 litru, nebo

b) nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud se jedná
o nádobu vyrobenou ze skla.

(2) Druhem spotřebitelského balení se pro účely
tohoto zákona rozumí spotřebitelské balení rozlišené
podle jeho názvu a výrobce.

§ 6

Nakládání s lihem

Nakládáním s lihem se pro účely tohoto zákona
rozumí výroba, zpracování, prodej nebo jiný převod,
přeprava, doprava, skladování, převzetí, užití, držení,
dovoz nebo vývoz lihu.

§ 7

Výroba a přepracování lihu

(1) Výrobou lihu se pro účely tohoto zákona ro-
zumí činnost spočívající ve výrobě lihu na daňovém
území České republiky.

(2) Zpracováním lihu se pro účely tohoto zákona
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rozumí zpracování lihu podle zákona o spotřebních
daních.

§ 8

Konečný prodej lihu

Konečným prodejem lihu se pro účely tohoto zá-
kona rozumí činnost podnikatele v souvislosti s jeho
podnikatelskou činností na území České republiky
spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické
osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě
anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní
potřebu.

§ 9

Dovoz a vývoz lihu

(1) Dovozem lihu se pro účely tohoto zákona ro-
zumí činnost spočívající v

a) dovozu lihu ze třetích zemí na daňové území Čes-
ké republiky,

b) vrácení lihu ze svobodného pásma nebo svobod-
ného skladu,

c) dodání lihu pořízeného, vyrobeného nebo umístě-
ného v členském státě na daňové území České re-
publiky v režimu podmíněného osvobození od
spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu,
nebo

d) zaslání lihu na daňové území České republiky pro
osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní
vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající
fyzické osoby.

(2) Vývozem lihu se pro účely tohoto zákona ro-
zumí činnost spočívající

a) ve vývozu lihu z daňového území České republiky
do třetích zemí,

b) v umístění lihu do svobodného pásma nebo svo-
bodného skladu za účelem vývozu lihu z daňového
území České republiky do třetích zemí,

c) v dodání lihu pořízeného, vyrobeného nebo umís-
těného na daňovém území České republiky do
členského státu v režimu podmíněného osvobo-
zení od spotřební daně nebo ve volném daňovém
oběhu, nebo

d) v zaslání lihu z daňového území České republiky
pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní
vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající
fyzické osoby.

(3) Zahraničním dodavatelem se pro účely tohoto

zákona rozumí osoba, která smluvně dodává líh do-
vozci lihu za účelem dovozu lihu.

(4) Lihem dováženým nebo vyváženým pro
osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní
potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické
osoby se pro účely tohoto zákona rozumí líh dovážený
nebo vyvážený pro osobní potřebu fyzické osoby nebo
pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo pod-
nikající fyzické osoby obsažený ve výrobcích, jejichž
celkový objem nepřesahuje 10 litrů.

ČÁST DRUHÁ

POVINNÉ ZNAČENÍ LIHU

HLAVA I

ZNAČENÍ LIHU A KONTROLNÍ PÁSKA

§ 10

Povinnost značit líh

(1) Vyrobený nebo dovezený líh ve spotřebitel-
ském balení musí být nejpozději v okamžiku jeho uve-
dení do volného daňového oběhu označen kontrolní
páskou.

(2) Osobou povinnou značit líh je osoba, která
uvádí líh do volného daňového oběhu a je

a) výrobcem lihu,

b) dovozcem lihu, nebo

c) provozovatelem daňového skladu podle zákona
o spotřebních daních, který nabyl líh v režimu
podmíněného osvobození od spotřební daně.

(3) Líh lze značit pouze na místě, které je

a) uvedeno v rozhodnutí o registraci osoby povinné
značit líh jako místo značení lihu,

b) vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způso-
bem uvedeným v rozhodnutí o registraci osoby
povinné značit líh.

(4) Volným daňovým oběhem se pro účely tohoto
zákona rozumí volný daňový oběh podle zákona o spo-
třebních daních.

§ 11

Výjimky z povinnosti značit líh

Povinnost značit líh se nevztahuje na líh, který je

a) ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru,
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b) osvobozen od spotřební daně nebo který je v re-
žimu podmíněného osvobození od spotřební daně,

c) umístěn před jeho značením v daňovém skladu
podle zákona o spotřebních daních nebo v jiných
prostorách, které jsou v rozhodnutí o registraci
uvedeny jako místo značení lihu,

d) dovezen na daňové území České republiky ze tře-
tích zemí pod celním dohledem a následně umístěn
v celním skladu, ve svobodném pásmu nebo svo-
bodném skladu, anebo dočasně uskladněn na mís-
tě, které je v rozhodnutí o registraci uvedeno jako
místo značení lihu,

e) výsledkem pěstitelského pálení ovoce podle zá-
kona o lihu, nebo

f) dovážen pro osobní potřebu fyzické osoby.

§ 12

Zákaz značit líh

(1) Značen nesmí být líh ve spotřebitelském ba-
lení, který

a) byl celním úřadem propuštěn k vývozu podle § 9
odst. 2 písm. a),

b) je dopravován do členského státu jiného než Česká
republika v režimu podmíněného osvobození od
spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu,

c) je dopravován mezi daňovými sklady podle zá-
kona o spotřebních daních na daňovém území
České republiky v režimu podmíněného osvobo-
zení od spotřební daně.

(2) Jde-li o líh ve spotřebitelském balení, který
nesmí být značen, je vývozce lihu povinen tuto skuteč-
nost uvést v

a) jednotném správním dokladu,

b) elektronickém průvodním dokladu nebo v zálož-
ním průvodním dokladu pro dopravu vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od
spotřební daně, nebo

c) písemném oznámení před zahájením dopravy a ve
zjednodušeném průvodním dokladu podle zákona
o spotřebních daních.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v přípa-
dech

a) konečného prodeje lihu umístěného v tranzitním
prostoru mezinárodních letišť podle zákona o spo-
třebních daních a určeného k vývozu,

b) konečného prodeje lihu na palubách letadel podle
zákona o spotřebních daních,

c) vývozu lihu pro osobní potřebu fyzické osoby
nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby
anebo podnikající fyzické osoby.

§ 13

Kontrolní páska

(1) Kontrolní pásku vydává Generální ředitelství
cel.

(2) Kontrolní páska je tištěna na ceninovém papíře
s ochrannými prvky.

(3) Příjem z prodeje kontrolní pásky je příjmem
státního rozpočtu.

(4) Nakládáním s kontrolní páskou nebo jejím pa-
dělkem se pro účely tohoto zákona rozumí výroba,
prodej nebo jiný převod, přeprava, doprava, sklado-
vání, převzetí, užití, držení, dovoz nebo vývoz kon-
trolní pásky nebo jejího padělku.

§ 14

Způsob značení lihu

Kontrolní páska musí být umístěna na spotřebitel-
ském balení lihu tak, aby při jeho otevření došlo k po-
rušení kontrolní pásky.

§ 15

Neznačený líh

(1) Je zakázáno nakládat s neznačeným lihem.

(2) Neznačeným lihem se pro účely tohoto zá-
kona rozumí líh,

a) na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který je

1. neznačený kontrolní páskou,

2. značený porušenou kontrolní páskou, která
zpochybňuje neporušenost obsahu spotřebitel-
ského balení,

3. značený nesprávně umístěnou kontrolní pás-
kou, která zpochybňuje neporušenost obsahu
spotřebitelského balení,

4. značený kontrolní páskou, která nemá náleži-
tosti stanovené tímto zákonem a prováděcím
právním předpisem,

5. značený kontrolní páskou zaevidovanou na ji-
nou osobu, než která líh označila,

6. značený kontrolní páskou určenou pro jiné
spotřebitelské balení lihu, nebo
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7. značený kontrolní páskou, kterou lze bez jejího
porušení snadno odstranit,

b) na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který se
nachází v prostoru, ve kterém se prodávají liho-
viny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné
přímé osobní užití fyzickou osobou, pokud se
jedná o líh ve spotřebitelském balení podle

1. § 5 odst. 1 písm. a), které není vyrobené ze skla,
nebo

2. § 5 odst. 1 písm. b),

c) který není ve spotřebitelském balení s výjimkou
lihu, který je

1. osvobozen od spotřební daně nebo podmíněně
osvobozen od spotřební daně,

2. umístěn před jeho značením v daňovém skladu
podle zákona o spotřebních daních nebo v ji-
ných prostorách povolených nebo určených
správcem daně,

3. dovezen na daňové území České republiky ze
třetích zemí pod celním dohledem a následně
umístěn v celním skladu, ve svobodném pásmu
nebo svobodném skladu, anebo dočasně
uskladněn na místě povoleném nebo určeném
celním úřadem,

4. výsledkem pěstitelského pálení ovoce podle zá-
kona o lihu, nebo

5. dovážen fyzickou osobou pro její osobní po-
třebu,

d) který nesmí být značen, pokud u něho nejsou spl-
něny povinnosti podle § 12 odst. 2, nebo

e) který byl prodán nebo jinak převeden v rozporu
s § 42.

(3) Líh podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 se nepo-
važuje za neznačený, pokud se jedná o líh,

a) který se nachází v počtu nejvýše 1 spotřebitelského
balení jednoho druhu na jednotlivém výdejním
nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se
v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny
pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé
osobní užití fyzickou osobou,

b) který se nachází v počtu nejvýše 3 spotřebitelských
balení jednoho druhu opatřených jednocestným
uzávěrem na jednotlivém výdejním nebo prodej-
ním místě v prostoru, ve kterém se v souladu
s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou
osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití
fyzickou osobou, nebo

c) s nímž fyzická osoba nakládá pro svou osobní po-
třebu nebo s nímž právnická osoba anebo podni-
kající fyzická osoba nakládá pro svou vlastní
vnitřní potřebu; to neplatí v případě, že se tento
líh nachází v prostoru, ve kterém dochází ke ko-
nečnému prodeji lihu.

HLAVA II

REGISTRACE OSOBY POVINNÉ ZNAČIT LÍH

§ 16

Registrační řízení

Osoba povinná značit líh je povinna se registrovat.

§ 17

Přihláška k registraci

(1) Přihláška k registraci se podává elektronicky.

(2) V přihlášce k registraci osoba povinná značit
líh uvede také

a) údaje o povolení nebo oprávnění k nakládání s li-
hem podle zákona o spotřebních daních,

b) místo značení lihu a

c) rozsah a způsob vybavenosti sledovacím zaříze-
ním.

§ 18

Podmínky registrace

(1) Podmínkami registrace jsou

a) spolehlivost,

b) bezdlužnost,

c) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon
činnosti osoby povinné značit líh,

d) skutečnost, že nebyl osobě povinné značit líh vy-
sloven zákaz činnosti znemožňující výkon její čin-
nosti,

e) skutečnost, že osoba povinná značit líh není v lik-
vidaci nebo v úpadku,

f) poskytnutí kauce,

g) vhodnost místa značení lihu a

h) vybavenost sledovacím zařízením.

(2) Podmínky registrace podle odstavce 1 písm. a),
b) a d) musí splňovat

a) osoba povinná značit líh,

b) osoba, která je v právnické osobě, která je osobou
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povinnou značit líh, statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu, a

c) odpovědný zástupce.

(3) Podmínkou registrace je také skutečnost, že
odpovědný zástupce osoby povinné značit líh nevyko-
nává funkci odpovědného zástupce pro jinou osobu
povinnou značit líh.

(4) Podmínkou registrace je v případě dovozce
lihu, který dodává líh pořízený, vyrobený nebo umís-
těný v členském státě na daňové území České repu-
bliky, také skutečnost, že je současně provozovatelem
daňového skladu nebo oprávněným příjemcem podle
zákona o spotřebních daních.

(5) Podmínky registrace musí být splněny po ce-
lou dobu registrace.

§ 19

Kauce

(1) Osoba povinná značit líh je povinna poskyt-
nout kauci, a to ve výši

a) 500 000 Kč, opravňující k převzetí nejvýše 25 000
kusů kontrolních pásek v jednom kalendářním
roce,

b) 5 000 000 Kč, opravňující k převzetí 25 001 a více
kusů kontrolních pásek v jednom kalendářním
roce.

(2) Kauce se poskytuje

a) složením částky na zvláštní účet správce daně
s tím, že kauce musí být na tomto účtu po celou
dobu registrace osoby povinné značit líh, nebo

b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k za-
jištění nedoplatků, které jsou evidovány u správce
daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devade-
sátému dni ode dne

1. zrušení nebo zániku registrace osoby povinné
značit líh, anebo

2. snížení kauce.

(3) Bankovní záruka musí být poskytnuta na
dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

(4) Kauce se sníží k prvnímu dni druhého kalen-
dářního roku následujícího po roce, ve kterém osoba
povinná značit líh oznámila správci daně novou výši
kauce podle odstavce 1, pokud osoba povinná značit
líh nevzala oznámení zpět. Dodatek ke stávající ban-
kovní záruce, kterým je snižována výše bankovní zá-
ruky k zajištění nedoplatků, může správce daně při-

jmout nejdříve po uplynutí 5 měsíců ode dne snížení
kauce.

(5) V kalendářním roce následujícím po roce, ve
kterém došlo k oznámení podle odstavce 4, je osoba
povinná značit líh oprávněna převzít kontrolní pásky
nejvýše v počtu odpovídajícím nové výši kauce, pokud
osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle od-
stavce 4 zpět.

§ 20

Použití kauce

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zá-
niku registrace osoby povinné značit líh, stává se slo-
žená částka přeplatkem osoby povinné značit líh. Je-li
takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí
jej správce daně osobě povinné značit líh do 90 dnů
ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace
osoby povinné značit líh.

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je
správcem daně nebo jiným orgánem veřejné moci ve-
deno řízení,

a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení
daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého
plnění a

b) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomoc-
ného zrušení nebo zániku registrace osoby po-
vinné značit líh.

(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace
osoby povinné značit líh, vyzve správce daně výstavce
bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného
k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku regis-
trace osoby povinné značit líh u

a) správce daně, nebo

b) jiného orgánu veřejné moci, který o jeho uhrazení
správce daně požádal.

(4) Správce daně vyzve výstavce bankovní záruky
nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5 měsíců ode
dne zrušení nebo zániku registrace osoby povinné zna-
čit líh.

(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku
uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

§ 21

Vhodnost místa značení lihu

Místo značení lihu se považuje za vhodné, pokud
charakter tohoto místa
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a) umožňuje plnění povinností při značení lihu a

b) závažným způsobem neztěžuje prověřování plnění
těchto povinností, jedná-li se o místo na daňovém
území České republiky.

§ 22

Vybavenost sledovacím zařízením

Vybaveností sledovacím zařízením se rozumí vy-
bavení kamerovým systémem, který umožňuje správci
daně sledovat dálkovým a nepřetržitým přístupem, že
osoba povinná značit líh stáčí nebo značí líh v souladu
s právními předpisy, a to ve všech prostorech, které
jsou

a) místem značení lihu na daňovém území České re-
publiky uvedeným v rozhodnutí o registraci, nebo

b) daňovým skladem podle zákona o spotřebních da-
ních.

§ 23

Rozhodnutí o registraci

(1) Splní-li osoba povinná značit líh podmínky
registrace, správce daně ji zaregistruje.

(2) V rozhodnutí o registraci správce daně

a) přidělí osobě povinné značit líh registrační od-
běrné číslo,

b) uvede místo značení lihu,

c) uvede rozsah a způsob vybavenosti sledovacím za-
řízením,

d) stanoví další podmínky, za nichž bude značení lihu
prováděno.

(3) Osoba povinná značit líh je registrována pá-
tým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o re-
gistraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace;
správce daně zveřejní den registrace v registru osob
povinných značit líh a distributorů lihu nejpozději ke
dni registrace.

§ 24

Změna místa značení lihu, rozsahu a způsobu
vybavenosti sledovacím zařízením a dalších

podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci

Správce daně na návrh registrované osoby povinné
značit líh rozhodne o změně místa značení lihu,
o změně rozsahu nebo způsobu vybavenosti sledova-
cím zařízením nebo o změně dalších podmínek stano-

vených v rozhodnutí o registraci, budou-li i nadále spl-
ňovány podmínky registrace.

§ 25

Zrušení registrace na návrh

Správce daně zruší registraci na návrh registrované
osoby povinné značit líh.

§ 26

Zrušení registrace z moci úřední

(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny pod-
mínky registrace, vyzve registrovanou osobu povinnou
značit líh k jejich splnění v jím stanovené lhůtě, pokud
povaha těchto podmínek toto splnění připouští a ne-
hrozí nebezpečí z prodlení.

(2) Správce daně zruší registraci, pokud

a) osoba povinná značit líh na výzvu správce daně
nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek re-
gistrace,

b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž spl-
nění správce daně osobu povinnou značit líh ne-
vyzývá,

c) osoba povinná značit líh po dobu 9 po sobě jdou-
cích kalendářních měsíců bezdůvodně

1. neoznačila žádné spotřebitelské balení lihu,
nebo

2. nedovezla žádné spotřebitelské balení lihu,

d) osobě povinné značit líh bylo zrušeno nebo za-
niklo

1. povolení k provozování daňového skladu podle
zákona o spotřebních daních, nebo

2. povolení jednorázově nebo opakovaně přijímat
vybrané výrobky v režimu podmíněného osvo-
bození od spotřební daně, nebo

e) insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro
nedostatek majetku osoby povinné značit líh.

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední,
může osoba povinná značit líh podat přihlášku k regis-
traci nejdříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace.

§ 27

Zánik registrace

(1) Registrace osoby povinné značit líh zaniká
5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla
poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí.
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(2) Registrace podle odstavce 1 nezanikne, pokud
je

a) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta,
prodloužena nejméně o 2 roky,

b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezpro-
středně navazuje na předchozí bankovní záruku
a kterou přijal správce daně, nebo

c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet
správce daně.

§ 28

Informační povinnost správce daně

Správce daně vyrozumí výstavce bankovní záruky
o zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit
líh.

HLAVA III

NAKLÁDÁNÍ S KONTROLNÍMI PÁSKAMI

§ 29

Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti

Pro výkon působnosti související s nakládáním
s kontrolními páskami je místně příslušný správce daně,
v jehož obvodu územní působnosti se nachází místo
značení lihu; to neplatí, pokud se místo značení lihu
nenachází na daňovém území České republiky.

§ 30

Objednávání a prodej kontrolních pásek

(1) Objednávku kontrolních pásek může podat
správci daně pouze registrovaná osoba povinná značit
líh.

(2) V objednávce osoba povinná značit líh na-
vrhne den převzetí kontrolních pásek. Objednávka
musí být podána nejméně 15 dnů před navrženým
dnem.

(3) Správce daně potvrdí objednávku včetně na-
vrženého dne převzetí kontrolních pásek nejpozději
do 5 pracovních dnů ode dne doručení objednávky,
popřípadě stanoví jiný vhodný den.

(4) Neodpovídá-li objednané množství kontrol-
ních pásek dosavadnímu objemu výroby nebo dovozu
lihu osobou povinnou značit líh, správce daně objed-
návku nepotvrdí a vyzve osobu povinnou značit líh,
aby prokázala, že požadované množství kontrolních
pásek odpovídá důvodně předpokládanému objemu

výroby nebo dovozu lihu v 6 kalendářních měsících
následujících po dni podání objednávky. Pokud osoba
povinná značit líh tuto skutečnost neprokáže, správce
daně objednávku rozhodnutím zamítne.

(5) Osoba povinná značit líh je povinna správci
daně uhradit prodejní cenu objednaných kontrolních
pásek nejpozději při jejich převzetí.

§ 31

Nepřevzetí kontrolních pásek

(1) V případě, že osoba povinná značit líh nepře-
vezme kontrolní pásky ve dni potvrzeném nebo stano-
veném správcem daně, správce daně stanoví jiný
vhodný náhradní den jejich převzetí.

(2) Osobě povinné značit líh, která v náhradním
dni převezme kontrolní pásky, uloží správce daně po-
vinnost uhradit náklady, které mu vznikly v souvislosti
se skladováním těchto kontrolních pásek.

(3) Kontrolní pásky, které nebyly osobou povin-
nou značit líh převzaty v náhradním dni, správce daně
zničí.

(4) Osobě povinné značit líh uloží správce daně
povinnost uhradit prodejní cenu zničených kontrolních
pásek a náklady, které tomuto správci daně vznikly
v souvislosti se skladováním a zničením kontrolních
pásek.

§ 32

Zákaz předání kontrolních pásek a zákaz
neoprávněného nakládání s kontrolními páskami

(1) Osoba povinná značit líh, která převzala kon-
trolní pásky (dále jen „držitel“), nesmí kontrolní pásky
předat jiné osobě; to neplatí, pokud předá kontrolní
pásky zahraničnímu dodavateli za účelem značení lihu
nebo kontrolní pásky vrátí správci daně.

(2) Každému se zakazuje nakládat s neporušenými
kontrolními páskami, pokud není

a) jejich držitelem,

b) tím, komu byly kontrolní pásky předány podle
tohoto zákona, nebo

c) tím, kdo plní povinnost vrátit kontrolní pásky
správci daně podle tohoto zákona.
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§ 33

Povinnost zajistit dovoz lihu označeného
zahraničním dodavatelem

(1) Držitel je povinen zajistit, aby líh, který byl
označen zahraničním dodavatelem, byl dovezen nej-
později do 9 měsíců ode dne, kdy byla držitelem pře-
vzata od správce daně kontrolní páska, kterou byl tento
líh označen.

(2) Držitel je povinen zaznamenat evidenční ozna-
čení kontrolních pásek, kterými byl označen líh zahra-
ničním dodavatelem, a který je dovážen,

a) v celním prohlášení při dovozu,

b) v elektronickém průvodním dokladu nebo zálož-
ním průvodním dokladu pro dopravu vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od
spotřební daně, nebo

c) ve zjednodušeném průvodním dokladu.

§ 34

Povinnosti při přepravě kontrolních pásek
a při jejich předání zahraničnímu dodavateli

(1) Držitel je povinen před započetím přepravy
zaznamenat evidenční označení kontrolních pásek,
které jsou přepravovány za účelem jejich předání za-
hraničnímu dodavateli nebo na místo značení lihu na
území České republiky, do

a) celního prohlášení na propuštění do režimu vý-
vozu,

b) dokladu o přepravě kontrolních pásek do jiného
členského státu, nebo

c) dokladu o přepravě kontrolních pásek na území
České republiky.

(2) Držitel je povinen předložit správci daně nebo
jinému příslušnému orgánu příslušný dokument podle
odstavce 1 kdykoliv během přepravy kontrolních pá-
sek.

(3) Držitel je při předání kontrolních pásek zahra-
ničnímu dodavateli povinen zajistit, aby doklad o pře-
pravě kontrolních pásek do jiného členského státu ob-
sahoval

a) místo značení lihu, kde bude líh předanými kon-
trolními páskami označen,

b) den a místo převzetí kontrolních pásek,

c) podpis, jméno, příjmení a pracovní zařazení oso-
by, která kontrolní pásky převzala.

§ 35

Zajištění ochrany kontrolních pásek

(1) Držitel je povinen

a) zajistit ochranu kontrolních pásek proti jejich po-
škození, zničení, ztrátě, zneužití nebo odcizení,

b) skladovat kontrolní pásky pouze na místě značení
lihu, anebo v sídle nebo místě podnikání držitele,

c) skladovat kontrolní pásky v místnostech nebo
prostorách zabezpečených proti neoprávněnému
vniknutí cizí osoby.

(2) Držitel je povinen oznámit správci daně zni-
čení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek s uvedením
důvodů zničení, ztráty nebo odcizení, a to nejpozději
následující den po zjištění takové skutečnosti.

(3) Oznámení podle odstavce 2 se podává elektro-
nicky.

(4) Kontrolní páska se považuje za zničenou, po-
kud neobsahuje celé evidenční označení nebo toto
označení není čitelné.

§ 36

Záznamní povinnost

(1) Držitel je povinen vést průběžně evidenci kon-
trolních pásek.

(2) Držitel je povinen uchovávat zápis v evidenci
kontrolních pásek po dobu 3 let od konce kalendářního
roku, ve kterém byl vystaven doklad, na jehož základě
byl zápis v evidenci kontrolních pásek proveden, nej-
déle však po dobu 10 let od provedení zápisu v evidenci
kontrolních pásek.

(3) Evidence kontrolních pásek se musí nacházet
na místě značení lihu; to neplatí, pokud se na místě
značení lihu nenachází z důvodu plnění povinností sta-
novených jiným právním předpisem.

(4) Pokud se místo značení lihu nenachází na da-
ňovém území České republiky, musí se evidence kon-
trolních pásek nacházet v sídle nebo místě podnikání
držitele.

§ 37

Inventura kontrolních pásek

(1) Držitel je povinen provádět inventuru kontrol-
ních pásek

a) vždy k 31. prosinci kalendářního roku a

b) k jinému dni, nařídí-li ji správce daně.
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(2) Držitel vyhotoví záznam o výsledku inven-
tury, jehož stejnopis předá správci daně nejpozději do
30 dnů ode dne, k němuž měla být inventura prove-
dena.

(3) Držitel je povinen uchovávat záznam o vý-
sledku inventury a doklady, na jejichž základě byla in-
ventura provedena, po dobu 3 let od konce kalendář-
ního roku, ve kterém byla inventura provedena.

§ 38

Oznamovací povinnost držitele

(1) Držitel je povinen oznámit správci daně
a) počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh

uvedený držitelem do volného daňového oběhu,

b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je
obsažen líh, který byl označen kontrolními pás-
kami podle písmene a),

c) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení
podle písmene b),

d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opa-
třeno spotřebitelské balení podle písmene b),

e) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a)
prodán nebo jinak převeden.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den,
kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, a to
elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správ-
cem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 39

Vracení kontrolních pásek

(1) Držitel je povinen vrátit správci daně poško-
zenou nebo znečištěnou kontrolní pásku, a to nejpoz-
ději do 30 pracovních dnů po zjištění, že kontrolní
páska byla poškozena nebo znečištěna. Tato povinnost
se vztahuje také na kontrolní pásku, která byla předána
zahraničnímu dodavateli.

(2) Držitel je povinen nepoužitou kontrolní pásku
vrátit správci daně nejpozději do 9 měsíců ode dne je-
jího převzetí.

(3) Držitel je povinen bezodkladně vrátit správci
daně nepoužité kontrolní pásky v případě, že přestane
být osobou povinnou značit líh.

(4) Každý je povinen bezodkladně vrátit kterému-
koliv správci daně

a) kontrolní pásku sejmutou bez jejího porušení ze
spotřebitelského balení lihu,

b) nepoužitou kontrolní pásku, a to v případě, že
není jejím držitelem.

(5) Ustanovení odstavce 4 písm. a) se nepoužije,
jedná-li se o kontrolní pásku sejmutou na místě značení
lihu, která je bezodkladně znovu použita k označení
lihu.

(6) O vrácení kontrolní pásky vydá správce daně
písemné potvrzení. Vrácené kontrolní pásky správce
daně zničí. O zničení vrácených kontrolních pásek
správce daně sepíše protokol.

§ 40

Registr kontrolních pásek

(1) Generální ředitelství cel vede registr kontrol-
ních pásek, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro
výkon působnosti správce daně podle tohoto zákona.

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru
kontrolních pásek:

a) evidenční označení kontrolních pásek, které byly
převzaty držitelem,

b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě
název držitele, který kontrolní pásky převzal, jeho
sídlo nebo místo podnikání a jeho daňové identi-
fikační číslo,

c) skutečnost, že kontrolní páska převzatá držitelem
byla vrácena, zničena, ztracena nebo odcizena.

(3) Generální ředitelství cel údaje podle odstavce 2
zveřejní nejpozději následující pracovní den po dni, ve
kterém držitel převzal kontrolní pásky.

ČÁST TŘETÍ

DISTRIBUCE LIHU A NÁKUP LIHU
ZA ÚČELEM KONEČNÉHO PRODEJE

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ O DISTRIBUCI LIHU
A NÁKUPU LIHU ZA ÚČELEM

KONEČNÉHO PRODEJE

§ 41

Distribuce lihu

(1) Distribucí lihu je činnost spočívající v prodeji
nebo jiném převodu lihu uvedeného do volného daňo-
vého oběhu podnikatelem v souvislosti s jeho podnika-
telskou činností na území České republiky.
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(2) Distribucí lihu není

a) prodej nebo jiný převod lihu osobou povinnou
značit líh bezprostředně následující po uvedení to-
hoto lihu do volného daňového oběhu,

b) konečný prodej lihu.

§ 42

Povinnosti při prodeji a nákupu lihu

(1) Osoba povinná značit líh a distributor lihu
jsou povinni prodávat nebo jinak převádět líh ve spo-
třebitelském balení pouze

a) registrované osobě povinné značit líh,

b) registrovanému distributorovi lihu, nebo

c) konečnému prodejci lihu.

(2) Osoba povinná značit líh, distributor lihu a ko-
nečný prodejce lihu jsou povinni nakupovat nebo ne-
chat sobě jinak převést líh ve spotřebitelském balení
pouze

a) registrovanou osobou povinnou značit líh, nebo

b) registrovaným distributorem lihu.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě,
že osoba povinná značit líh nebo distributor lihu prodá
nebo jinak převede líh ve spotřebitelském balení jako
konečný prodejce lihu.

§ 43

Oznamovací povinnost distributora lihu

(1) Distributor lihu je povinen oznámit správci
daně

a) počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh
prodaný nebo jinak převedený distributorem lihu,

b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je
obsažen líh, který byl označen kontrolními pás-
kami podle písmene a),

c) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení
podle písmene b),

d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opa-
třeno spotřebitelské balení podle písmene b),

e) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a)
prodán nebo jinak převeden.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den,
kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, a to
elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správ-
cem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

HLAVA II

REGISTRACE DISTRIBUTORA LIHU

§ 44

Registrační řízení

Distributor lihu je povinen se před zahájením své
činnosti registrovat.

§ 45

Přihláška k registraci

(1) Přihláška k registraci se podává elektronicky.

(2) V přihlášce k registraci distributor lihu uvede
také údaje o skladovacích prostorech, které užívá k vý-
konu činnosti distributora lihu.

§ 46

Podmínky registrace

(1) Podmínkami registrace jsou

a) spolehlivost,

b) bezdlužnost,

c) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon
činnosti distributora lihu,

d) skutečnost, že nebyl distributorovi lihu vysloven
zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti,

e) skutečnost, že distributor lihu není v likvidaci
nebo v úpadku, a

f) poskytnutí kauce.

(2) Podmínky registrace podle odstavce 1 písm. a),
b) a d) musí splňovat

a) distributor lihu,

b) osoba, která je v právnické osobě, která je distri-
butorem lihu, statutárním orgánem nebo členem
statutárního orgánu, a

c) odpovědný zástupce.

(3) Podmínkou registrace je také skutečnost, že
odpovědný zástupce distributora lihu nevykonává
funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora
lihu.

(4) Podmínky registrace musí být splněny po ce-
lou dobu registrace.
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§ 47

Kauce

(1) Distributor lihu je povinen poskytnout kauci,
a to

a) složením částky ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní
účet správce daně s tím, že kauce v této výši musí
být na tomto účtu po celou dobu registrace distri-
butora lihu, nebo

b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k za-
jištění nedoplatků v celkové výši do 5 000 000 Kč,
které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných
orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne
zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

(2) Bankovní záruka musí být poskytnuta na
dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

§ 48

Použití kauce

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zá-
niku registrace distributora lihu, stává se složená částka
přeplatkem distributora lihu. Je-li takto vzniklý přepla-
tek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně dis-
tributorovi lihu do 90 dnů ode dne pravomocného zru-
šení nebo zániku registrace distributora lihu.

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je
správcem daně nebo jiným orgánem veřejné moci ve-
deno řízení,

a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení
daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého
plnění a

b) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomoc-
ného zrušení nebo zániku registrace distributora
lihu.

(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace
distributora lihu, vyzve správce daně výstavce ban-
kovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k de-
vadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace
distributora lihu u

a) správce daně, nebo

b) jiného orgánu veřejné moci, který o jeho uhrazení
správce daně požádal.

(4) Správce daně vyzve výstavce bankovní záruky
nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5 měsíců ode
dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku
uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

§ 49

Rozhodnutí o registraci

(1) Splní-li distributor lihu podmínky registrace,
správce daně jej zaregistruje.

(2) V rozhodnutí o registraci správce daně přidělí
distributorovi lihu registrační distribuční číslo.

(3) Distributor lihu je registrován pátým dnem ná-
sledujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do
účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace; správce daně
zveřejní den registrace v registru osob povinných značit
líh a distributorů lihu nejpozději ke dni registrace.

§ 50

Zrušení registrace na návrh

Správce daně zruší registraci na návrh registrova-
ného distributora lihu.

§ 51

Zrušení registrace z moci úřední

(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny pod-
mínky registrace, vyzve registrovaného distributora
lihu k jejich splnění v jím stanovené lhůtě, pokud po-
vaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí
nebezpečí z prodlení.

(2) Správce daně zruší registraci, pokud

a) distributor lihu na výzvu správce daně nezajistí ve
stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,

b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž spl-
nění správce daně nevyzývá,

c) distributor lihu po dobu 9 po sobě jdoucích kalen-
dářních měsíců bezdůvodně neprodal nebo jinak
nepřevedl líh ve spotřebitelském balení,

d) insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro
nedostatek majetku distributora lihu.

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední,
může distributor lihu podat přihlášku k registraci nej-
dříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace.

§ 52

Zánik registrace

(1) Registrace distributora lihu zaniká 5 měsíců
přede dnem uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta
bankovní záruka, která je kaucí.

(2) Registrace podle odstavce 1 nezanikne, pokud
je
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a) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta,
prodloužena nejméně o 2 roky,

b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezpro-
středně navazuje na předchozí bankovní záruku
a kterou přijal správce daně, nebo

c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet
správce daně.

§ 53

Informační povinnost správce daně

Správce daně vyrozumí výstavce bankovní záruky
o zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

ČÁST ČTVRTÁ

NĚKTERÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
O REGISTRACI

§ 54

Spolehlivost

(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona po-
važuje osoba, která

a) je bezúhonná a

b) v posledních 3 letech neporušila závažným způso-
bem daňové nebo celní předpisy, tento zákon nebo
právní předpisy upravující nakládání s lihem.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona
považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena
pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hos-
podářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsou-
zena.

(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem
poruší daňové nebo celní předpisy, tento zákon nebo
právní předpisy upravující nakládání s lihem, hledí se
pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na
osobu, která byla v době tohoto porušení v této práv-
nické osobě statutárním orgánem nebo členem statutár-
ního orgánu, jako by je také porušila.

(4) Pokud osoba závažným způsobem poruší
tento zákon nebo právní předpisy upravující nakládání
s lihem, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky
spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto poru-
šení odpovědným zástupcem této osoby, jako by je
také porušila.

§ 55

Prokazování bezúhonnosti

(1) Pokud je osoba, která musí splňovat pod-

mínku spolehlivosti, cizincem, nebo právnickou oso-
bou, která nemá sídlo na území České republiky, při-
pojí se k přihlášce k registraci také výpis z evidence
trestů nebo rovnocenná písemnost vydaná státem,

a) jehož je tato osoba státním příslušníkem, nebo ve
kterém sídlí a

b) ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba
zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší
než 3 měsíce.

(2) Pokud je osoba, která musí splňovat pod-
mínku spolehlivosti, státním příslušníkem České repu-
bliky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetr-
žitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného státu,
připojí se k přihlášce k registraci také výpis z evidence
trestů nebo rovnocenná písemnost vydaná tímto stá-
tem.

(3) Osoba, která je nebo byla státním příslušníkem
jiného členského státu než České republiky, nebo
osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském
státě než v České republice, může místo písemností
podle odstavce 1 nebo 2 k přihlášce k registraci připojit
jinou písemnost prokazující její bezúhonnost.

(4) Nevydává-li stát písemnost podle odstavců 1
až 3, lze tuto písemnost nahradit čestným prohlášením
učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu,
které není starší než 3 měsíce.

(5) Registrovaná osoba povinná značit líh a regis-
trovaný distributor lihu musí na výzvu správce daně
předložit písemnost podle odstavců 1 až 3 ve lhůtě
stanovené správcem daně.

§ 56

Bezdlužnost

(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona
považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek s vý-
jimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání
jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

a) u orgánů Finanční správy České republiky,

b) u orgánů Celní správy České republiky,

c) na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní
pojištění a

d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

(2) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d) se
prokazuje potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů
přede dnem podání přihlášky k registraci.
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§ 57

Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu

(1) Generální ředitelství cel vede registr osob po-
vinných značit líh a distributorů lihu, ve kterém shro-
mažďuje údaje potřebné pro výkon působnosti správce
daně podle tohoto zákona.

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru
osob povinných značit líh a distributorů lihu:

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě
název,

b) sídlo nebo místo podnikání,

c) umístění organizační složky podniku zahraniční
osoby v České republice, je-li zřízena,

d) daňové identifikační číslo,

e) registrační odběrné číslo nebo registrační distri-
buční číslo,

f) místo značení lihu uvedené v registraci,

g) den registrace,

h) den zrušení registrace,

i) údaj o tom, zda byla registrace zrušena na návrh
nebo z moci úřední,

j) změnu zveřejňovaných údajů z registru osob po-
vinných značit líh a distributorů lihu a den této
změny.

(3) Registr osob povinných značit líh a distribu-
torů lihu obsahuje údaje podle odstavce 1 i v případě,
že registrace byla zrušena; údaje podle odstavce 2 se
zveřejňují po dobu 5 let ode dne zrušení registrace.

ČÁST PÁTÁ

PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PŘI
ZNAČENÍ LIHU A PŘI NAKLÁDÁNÍ S LIHEM

§ 58

Působnost správních orgánů při značení lihu
a při nakládání s lihem

(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povin-
nost při značení lihu nebo při nakládání s lihem, sdělí
tuto skutečnost bezodkladně jiným orgánům přísluš-
ným k prověřování plnění povinností při značení lihu
nebo při nakládání s lihem.

(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České repu-
bliky nebo orgán Celní správy České republiky, že byla
porušena povinnost při značení lihu nebo při nakládání

s lihem, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně
a obecnímu živnostenskému úřadu.

(3) Správce daně nebo jiný orgán příslušný k pro-
věřování plnění povinností při značení lihu nebo při
nakládání s lihem zajistí

a) neznačený líh,

b) kontrolní pásku, s níž bylo nakládáno v rozporu
s právními předpisy, a

c) padělek kontrolní pásky.

(4) Rozhodnutí o zajištění podle odstavce 3
správce daně nebo jiný příslušný orgán bez zbytečného
odkladu předá dotčené osobě. Nelze-li rozhodnutí o za-
jištění takto doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako
nedoručitelné do spisu.

(5) Věci podle odstavce 3 písm. a) až c) zajištěné
jiným orgánem než správcem daně, předá tento orgán
správci daně.

(6) Zjistí-li Policie České republiky při výkonu
své působnosti podle jiného zákona věc podle od-
stavce 3 písm. a) až c), na náklady dotčené osoby tuto
věc zajistí a předá správci daně a současně sdělí tuto
skutečnost bezodkladně obecnímu živnostenskému
úřadu; to neplatí po dobu, po kterou by tím došlo
k ohrožení plnění úkolů Policie České republiky nebo
k ohrožení účelu trestního řízení.

ČÁST ŠESTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

HLAVA I

SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH
A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

§ 59

Správní delikty na úseku nakládání s lihem

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 15 odst. 1 nakládá s neznačeným
lihem, nebo

b) v rozporu s § 12 odst. 1 označí líh ve spotřebitel-
ském balení, který nesmí být značen.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a), nebo

b) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kte-
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rou by byla právnická nebo podnikající fyzická
osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do vol-
ného daňového oběhu líh označený v rozporu
s § 12 odst. 1, do desetinásobku této částky, jde-
-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze spolu
s pokutou uložit zákaz činnosti.

§ 60

Správní delikty na úseku nakládání
s kontrolními páskami

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) nakládá s kontrolními páskami v rozporu s § 32
odst. 2,

b) nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo

c) v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátí kontrolní pásky.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. b), nebo

b) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kte-
rou by byla právnická nebo podnikající fyzická
osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do vol-
ného daňového oběhu líh označený kontrolní
páskou,

1. s níž v rozporu s § 32 odst. 2 nakládala, do
desetinásobku této částky, jde-li o správní de-
likt podle odstavce 1 písm. a), nebo

2. kterou v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátila, do
desetinásobku této částky, jde-li o správní de-
likt podle odstavce 1 písm. c).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a)
nebo b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

§ 61

Správní delikty na úseku značení lihu a prvotního
prodeje nebo jiného převodu lihu

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako osoba povinná značit líh dopustí správního deliktu
tím, že

a) v rozporu s § 10 odst. 1 neoznačí líh ve spotřebi-
telském balení kontrolní páskou,

b) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

c) nepodá oznámení o změně registračních údajů,

d) v rozporu s § 10 odst. 3 značí líh

1. na jiném místě, než které je uvedeno v rozhod-
nutí o registraci, nebo

2. na místě, které není vybaveno sledovacím za-
řízením v rozsahu a způsobem uvedeným v roz-
hodnutí o registraci,

e) značí líh v rozporu s podmínkou, která je uvedena
v rozhodnutí o registraci, nebo

f) v rozporu s § 42 líh

1. prodá nebo jinak převede, nebo

2. nakoupí nebo sobě nechá jinak převést.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kte-
rou by byla právnická nebo podnikající fyzická
osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do vol-
ného daňového oběhu líh neoznačený v rozporu
s § 10 odst. 1, do desetinásobku této částky, nej-
méně však do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt
podle odstavce 1 písm. a),

b) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. f),

c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. b), d) nebo e), nebo

d) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. c).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d)
nebo f) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

§ 62

Správní delikty na úseku držení kontrolních pásek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako držitel dopustí správního deliktu tím, že

a) umístí kontrolní pásku na spotřebitelské balení
v rozporu s § 14,

b) v rozporu s § 32 odst. 1 předá kontrolní pásky jiné
osobě,

c) v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby bylo do-
vezeno spotřebitelské balení lihu označené zahra-
ničním dodavatelem,

d) v rozporu s § 33 odst. 2 nezaznamená evidenční
označení kontrolních pásek,

e) nesplní některou z povinností při přepravě kon-
trolních pásek nebo při jejich předání zahranič-
nímu dodavateli podle § 34,

f) v rozporu s § 36 odst. 1

1. nevede evidenci kontrolních pásek, nebo

2. ji vede v neúplném rozsahu,
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g) v rozporu s § 36 odst. 2 neuchovává zápis v evi-
denci kontrolních pásek nebo jej neuchovává po
stanovenou dobu,

h) v rozporu s § 36 odst. 3 nezajistí, aby se evidence
kontrolních pásek nacházela na místě značení lihu,

i) v rozporu s § 36 odst. 4 nezajistí, aby se evidence
kontrolních pásek nacházela v sídle nebo místě
podnikání držitele,

j) v rozporu s § 37

1. neprovede inventuru kontrolních pásek nebo
nepředá záznam o výsledku inventury, nebo

2. neuchová záznam o výsledku inventury a do-
klady, na jejichž základě byla inventura prove-
dena, anebo je neuchová po stanovenou dobu,

k) neoznámí správci daně údaje podle § 38, nebo

l) v rozporu s § 39 odst. 1, 2 nebo 3 nevrátí kontrolní
pásky.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), i) nebo j),

b) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. k), nebo

c) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kte-
rou by byla právnická nebo podnikající fyzická
osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do vol-
ného daňového oběhu líh označený kontrolní
páskou

1. předanou v rozporu s § 32 odst. 1 jiné osobě,
do desetinásobku této částky, jde-li o správní
delikt podle odstavce 1 písm. b), nebo

2. kterou v rozporu s § 39 odst. 1, 2 nebo 3 ne-
vrátila, do desetinásobku této částky, jde-li
o správní delikt podle odstavce 1 písm. l).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až
c) nebo k) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

§ 63

Správní delikty na úseku ochrany kontrolních pásek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako držitel dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 35 odst. 1 nezajistí ochranu kontrol-
ních pásek,

b) skladuje kontrolní pásky v rozporu s § 35 odst. 1,

c) zničí nebo ztratí kontrolní pásky v celkovém
množství přesahujícím 0,1 % z každé jednotlivě

uskutečněné objednávky kontrolních pásek zaevi-
dovaných na tuto osobu, nebo

d) v rozporu s § 35 odst. 2 neoznámí zničení, ztrátu
nebo odcizení kontrolních pásek.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a), b) nebo d), nebo

b) ve výši odpovídající spotřební dani z lihu, kterou
by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba
povinna uhradit, pokud by uvedla do volného da-
ňového oběhu líh označený zničenou nebo ztrace-
nou kontrolní páskou, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. c).

(3) Měl-li správní delikt podle odstavce 1 písm. a)
nebo b) za následek zničení, ztrátu, zneužití nebo od-
cizení kontrolní pásky nebo k tomuto následku pod-
statným způsobem přispěl, uloží se za tento správní
delikt pokuta od částky odpovídající spotřební dani
z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající
fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do
volného daňového oběhu líh označený zničenou,
ztracenou, zneužitou nebo odcizenou kontrolní pás-
kou, do desetinásobku této částky, nejméně však do
1 000 000 Kč.

(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a)
nebo b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

§ 64

Správní delikty na úseku distribuce
a konečného prodeje lihu

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako distributor lihu nebo konečný prodejce lihu do-
pustí správního deliktu tím, že

a) prodá nebo nakoupí líh v rozporu s § 42,

b) neoznámí správci daně údaje podle § 43,

c) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
nebo

d) nepodá oznámení o změně registračních údajů.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. d),

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. c), nebo

c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a) a b).
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(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
nebo b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

§ 65

Zákaz činnosti

Zákaz činnosti lze uložit nejdéle na 2 roky, pokud
byl správní delikt spáchán touto činností nebo v souvis-
losti s ní.

HLAVA II

PŘESTUPKY

§ 66

Přestupky na úseku nakládání s lihem

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 15 odst. 1 nakládá s neznačeným lihem.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit po-
kutu do 5 000 000 Kč.

§ 67

Přestupky na úseku nakládání s kontrolními páskami

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nakládá s kontrolními páskami v rozporu s § 32
odst. 2,

b) nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo

c) v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátí kontrolní pásky.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit po-
kutu do 5 000 000 Kč.

HLAVA III

PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ VĚCI

§ 68

Propadnutí věci

(1) Správní orgán uloží propadnutí

a) neznačeného lihu,

b) kontrolní pásky,

c) padělku kontrolní pásky nebo

d) jiné věci.

(2) Propadnutí věci se uloží, pokud

a) náleží pachateli správního deliktu a

b) byla ke spáchání správního deliktu užita nebo byla

správním deliktem získána nebo nabyta za věc
správním deliktem získanou.

(3) Propadnutí věci podle odstavce 1 písm. d) ne-
lze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru
k povaze správního deliktu.

§ 69

Zabrání věci

(1) Pokud správní orgán neuložil propadnutí věci
podle § 68 odst. 1, rozhodne o jejím zabrání.

(2) O zabrání věci se rozhodne, pokud

a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt
stíhat,

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu ne-
náleží zcela, nebo

c) vlastník není znám.

(3) Zabrání věci podle § 68 odst. 1 písm. d) nelze
uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k po-
vaze správního deliktu. O zabrání této věci nelze roz-
hodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního
deliktu uplynuly 2 roky.

§ 70

Společná ustanovení o propadlých a zabraných
věcech

(1) Propadlá nebo zabraná věc připadá státu. Věc,
o jejímž propadnutí nebo zabrání rozhodl jiný správní
orgán než správce daně, předá tento správní orgán
správci daně.

(2) Správce daně propadlou nebo zabranou kon-
trolní pásku nebo její padělek zničí. Jinou propadlou
nebo zabranou věc správce daně může zničit podle po-
vahy této věci.

(3) Na zničení věci dohlíží tříčlenná komise slo-
žená z úředních osob správce daně. O zničení věci
správce daně sepíše protokol.

(4) Pachateli správního deliktu, kterému bylo ulo-
ženo propadnutí věci, nebo osobě, u které byla zabraná
věc zajištěna, správce daně uloží povinnost nahradit
státu náklady spojené se správou a zničením věci.

(5) Nepropadne-li nebo nebude-li věc zabrána,
musí být bez zbytečného odkladu vrácena tomu, komu
nepochybně patří, jinak tomu, u koho byla zajištěna.
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HLAVA IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM

§ 71

Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnos-
tem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.

§ 72

Příslušnost k projednání správního deliktu

(1) Správní delikty podle tohoto zákona projed-
nává správní orgán, který je správcem daně.

(2) Správní delikty podle § 59 odst. 1 písm. a),
§ 60 odst. 1 písm. a) a b), § 61 odst. 1 písm. a), § 62
odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 písm. a), § 64 odst. 1
písm. a), § 66 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. a) a b), jejichž
spáchání zjistí při výkonu své působnosti podle jiného
zákona, dále projednává

a) Česká obchodní inspekce,

b) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,

c) obecní živnostenský úřad,

d) orgán Celní správy České republiky,

e) orgán Finanční správy České republiky.

§ 73

Výše a splatnost pokuty

(1) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy na-
bylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.

(3) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 74

Společné ustanovení

(1) Tento zákon zapracovává směrnici Rady 2008/
/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spo-
třebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.

(2) Tento zákon byl oznámen v souladu se směr-
nicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací
v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro
služby informační společnosti, v platném znění.

§ 75

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo financí stanoví vyhláškou

a) vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kon-
trolní pásky,

b) složení a způsob vytvoření evidenčního označení
kontrolní pásky,

c) způsob umístění a upevnění kontrolní pásky na
spotřebitelském balení lihu,

d) způsob objednávání, převzetí a prodeje kontrolní
pásky,

e) náležitosti a vzor objednávky kontrolní pásky,

f) údaje na kontrolní pásce shodné s údaji umožňu-
jícími stanovení základu spotřební daně,

g) způsob a formu vedení evidence kontrolních pá-
sek,

h) způsob vracení kontrolní pásky,

i) obsah záznamu o výsledku inventury kontrolních
pásek,

j) obsah dokladu podle § 34 odst. 1 písm. b) a c),

k) prodejní cenu kontrolní pásky, a to součtem ná-
kladů spojených s výrobou kontrolní pásky a ná-
kladů na její skladování, evidenci a distribuci,

l) ukončení platnosti kontrolní pásky, včetně způ-
sobu a lhůty pro vypořádání nespotřebovaných
zásob kontrolních pásek.

§ 76

Přechodná ustanovení o registraci

(1) Nejsou-li splněny podmínky registrace osoby
povinné značit líh podle tohoto zákona, zůstávají roz-
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hodnutí o registraci a rozhodnutí o povolení místa zna-
čení lihu vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona v platnosti po dobu 3 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona s tím, že se jejich účinky po-
suzují podle tohoto zákona. Pokud nebudou ke dni
uplynutí této lhůty podmínky registrace splněny, roz-
hodnutí o registraci a rozhodnutí o povolení místa zna-
čení lihu vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona zanikají.

(2) Osoba, která je distributorem lihu ke dni na-
bytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za distribu-
tora lihu registrovaného podle tohoto zákona, a to po
dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Pokud distributor lihu podle odstavce 2 do
1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá
přihlášku k registraci a poskytne kauci podle tohoto
zákona, považuje se za distributora lihu registrovaného
podle tohoto zákona, a to do dne předcházejícího dni
pravomocného ukončení registračního řízení.

(4) Pokud bude přihláška k registraci podle od-
stavce 3 zamítnuta, považuje se distributor lihu dnem
nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí za distribu-
tora lihu, jehož registrace byla zrušena.

§ 77

Přechodná ustanovení o lihu a kontrolních páskách

(1) Za neznačený líh podle tohoto zákona se ne-
považuje líh uvedený do volného daňového oběhu nej-
později do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, jedná-li se o líh ve spotřebitelském balení

a) značený podle zákona č. 676/2004 Sb., o povinném
značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona,

b) o objemu nad 0,06 litru a do 0,1 litru neoznačený
kontrolní páskou podle zákona č. 676/2004 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, pokud spotřebitelské balení bylo vy-
robeno nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

(2) Výrobce lihu, který chce uvést do volného da-
ňového oběhu líh podle odstavce 1 písm. b), musí nej-
později do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona oznámit správci daně množství a objem vyrobe-
ných spotřebitelských balení podle odstavce 1 písm. b),
která zamýšlí takto do volného daňového oběhu uvést.

(3) Pro vracení kontrolních pásek odebraných

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona správci
daně se použijí lhůty podle zákona č. 676/2004 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

(4) Ustanovení tohoto zákona o objednávání kon-
trolních pásek osobou povinnou značit líh se použijí
ode dne vyhlášení tohoto zákona s tím, že dnem pře-
vzetí kontrolních pásek může být nejdříve den nabytí
účinnosti tohoto zákona.

§ 78

Přechodná ustanovení o řízení o správních deliktech

(1) Dojde-li k porušení povinnosti při značení lihu
nebo při nakládání s lihem přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, postupuje se v řízení o správním deliktu
podle dosavadních právních předpisů.

(2) Řízení o správním deliktu, která byla zahájena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která ne-
byla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravo-
mocně ukončena, se dokončí podle dosavadních práv-
ních předpisů.

§ 79

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Část první zákona č. 676/2004 Sb., o povinném
značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Část devátá zákona č. 545/2005 Sb., kterým se mění
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé související zákony.

3. Část pátá zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s ně-
kterými věcmi využitelnými k obranným a bezpeč-
nostním účelům na území České republiky
a o změně některých dalších zákonů (zákon o na-
kládání s bezpečnostním materiálem).

4. Část devadesátá sedmá zákona č. 296/2007 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způ-
sobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti
s jeho přijetím.

5. Část osmá zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění
zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.

6. Část první zákona č. 289/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu
a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pří-
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jmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Část druhá zákona č. 59/2010 Sb., kterým se mění
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004
Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění poz-
dějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Část dvacátá pátá zákona č. 457/2011 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o Finanční správě České republiky.

9. Část čtyřicátá první zákona č. 18/2012 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o Celní správě České republiky.

10. Nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hod-
noty kontrolní pásky určené ke značení lihu vy-
robeného na daňovém území České republiky nebo
na daňové území České republiky dovezeného.

11. Nařízení vlády č. 284/2010 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hod-
noty kontrolní pásky určené ke značení lihu vy-
robeného na daňovém území České republiky nebo
na daňové území České republiky dovezeného.

12. Vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon
č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005
Sb.

13. Vyhláška č. 328/2009 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/
/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zá-
kona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005
Sb.

14. Vyhláška č. 310/2012 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/
/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zá-
kona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005
Sb.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

§ 80

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 77 odst. 4, které
nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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308

ZÁKON

ze dne 12. září 2013,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. I

V § 2a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní
inspekci, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se na konci
textu odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno e), které zní:

„e) povinností při značení lihu a nakládání s lihem po-
dle zákona upravujícího povinné značení lihu, po-
kud porušení těchto povinností zjistí při výkonu
své jiné působnosti.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o přestupcích

Čl. II

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zá-
kona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona
č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/
/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995
Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb.,
zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona
č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/
/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,
zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zá-
kona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona
č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb.,
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona
č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/
/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/
/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005

Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb.,
zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006
Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb.,
zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/
/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb.,
zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/
/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010
Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb. a zákona č. 494/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

2. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňuje slovo „ , nebo“.

3. V § 18 odst. 1 se za písmeno b) doplňuje pís-
meno c), které zní:

„c) vlastník není znám.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna živnostenského zákona

Čl. III

V § 60a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zá-
kona č. 407/2012 Sb., se za slovo „kontrolují“ vkládají
slova „dodržování povinností při značení lihu a naklá-
dání s lihem podle zákona upravujícího povinné zna-
čení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při
výkonu své jiné působnosti,“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o lihu

Čl. IV

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění
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zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákonaČeské národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřeb-
ních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona
č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/
/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 9 se za slovo „prodeje“ vkládají
slova „ , ani předmětem skladování v prostoru, ve kte-
rém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu
nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou“.

2. V § 17 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) v rozporu s § 4 odst. 9

1. nabízí k prodeji nebo prodá ovocný destilát vy-
robený pěstitelským pálením, nebo

2. skladuje ovocný destilát vyrobený pěstitelským
pálením v prostoru, ve kterém se prodávají li-
hoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro
jiné přímé osobní užití fyzickou osobou.“.

3. V § 17a odst. 1 písmeno a) zní:

„a) v rozporu s § 4 odst. 9

1. nabízí k prodeji nebo prodá ovocný destilát vy-
robený pěstitelským pálením, nebo

2. skladuje ovocný destilát vyrobený pěstitelským
pálením v prostoru, ve kterém se prodávají li-
hoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro
jiné přímé osobní užití fyzickou osobou,“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Státní zemědělské
a potravinářské inspekci

Čl. V

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a po-
travinářské inspekci a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 94/
/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona
č. 407/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí:

„i) kontroluje dodržování povinností při značení lihu

a nakládání s lihem podle zákona upravujícího po-
vinné značení lihu, pokud porušení těchto povin-
ností zjistí pří výkonu své jiné působnosti,

j) kontroluje dodržování povinností při označování
lihovin podle zákona upravujícího potraviny,

k) kontroluje dodržování povinností stanovených
pro sledovatelnost potravin podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie upravujícího obecné
zásady a požadavky potravinového práva.“.

2. V § 3 odst. 4 písmeno z) zní:

„z) informuje bezodkladně správce spotřební daně
a obecní živnostenský úřad, zjistí-li, že

1. byla porušena povinnost při značení tabáko-
vých výrobků,

2. byl porušen zákaz prodeje lihovin a tabákových
výrobků, nebo

3. byla porušena povinnost při značení lihu nebo
nakládání s lihem,“.

3. V § 11 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky
pod čarou č. 21 zní:

„d) poruší povinnost stanovenou přímo použitelným
předpisem Evropské unie21) upravujícím poža-
davky na zemědělské výrobky.

21) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evrop-
ský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající
se bezpečnosti potravin.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o spotřebních daních

Čl. VI

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb.,
zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona
č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/
/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005
Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb.,
zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007, zákona č. 37/2008
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb.,
zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/
/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb.,
zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
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č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/
/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 500/2012
Sb., se mění takto:

1. V § 76 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Plátce, který je registrovanou osobou podle
zákona o povinném značení lihu, podává daňové při-
znání elektronicky.“.

2. V § 115 odst. 1 se slova „obecnímu živnosten-
skému úřadu“ nahrazují slovy „jiným orgánům přísluš-
ným k prověřování plnění povinností při značení tabá-
kových výrobků“.

3. V § 134 odst. 1 se slova „obecnímu živnosten-
skému úřadu“ nahrazují slovy „jiným orgánům přísluš-
ným k prověřování dodržování zákazu prodeje lihovin
a tabákových výrobků“.

4. V § 135zt odst. 4 a v § 135zy odst. 4 se slova
„odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o Celní správě České republiky

Čl. VII

V § 58 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní
správě České republiky, se za písmeno m) vkládají nová
písmena n) až q), která znějí:
„n) z centrálního registru silničních vozidel,

o) z centrálního registru řidičů,

p) ze základního registru právnických osob, podnika-
jících fyzických osob a orgánů veřejné moci,

q) z agendového informačního systému cizinců,“.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno r).

ČÁST OSMÁ

Změna celního zákona

Čl. VIII

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona
č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., č. 63/2000 Sb.,
zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona
č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 322/
/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 187/2004
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zá-
kona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/

/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 218/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 104/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 53 se slovo „státní“ zrušuje.

2. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 298 se na začátek odstavce 5 vkládá věta
„Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni
projednává celní úřad.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu,
vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího

některá práva duševního vlastnictví

Čl. IX

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se
dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího
některá práva duševního vlastnictví a o změně někte-
rých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.,
zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 255/2004 Sb., zákona
č. 173/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 219/
/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012
Sb., se mění takto:

1. V § 29 se odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod
čarou č. 48 zrušují a zároveň se zrušuje označení od-
stavce 3.

2. Ustanovení § 30a se včetně poznámky pod ča-
rou č. 52 zrušuje.

3. Ustanovení § 31c se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty,
o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu

a o změně některých zákonů

Čl. X

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými
diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tran-
zitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/
/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 187/2011 Sb. a zákona
č. 18/2012 Sb., se mění takto:
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1. V § 33 odst. 1 se slova „(dále jen „kontroloři“)“
zrušují.

2. V § 33 se odstavce 2 až 12 včetně poznámek
pod čarou č. 12 a 13 zrušují a zároveň se zrušuje ozna-
čení odstavce 1.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o povinném značení lihu

Čl. XI

V zákoně č. 307/2013 Sb., o povinném značení
lihu, § 38 zní:

„§ 38

Oznamovací povinnost držitele

(1) Držitel je povinen oznámit správci daně
a) evidenční kódy a individuální kódy kontrolních

pásek, jimiž byl označen líh uvedený do volného
daňového oběhu,

b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je
obsažen líh, který byl označen kontrolními pás-
kami podle písmene a),

c) označení šarže, kterým je opatřeno spotřebitelské
balení podle písmene b),

d) identifikaci osoby, které byl líh označený kontrol-
ními páskami podle písmene a) prodán nebo jinak
převeden.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den,
kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.

(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává též
v den, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu,
pokud tento den následuje po dni, kdy došlo k uvedení
lihu do volného daňového oběhu.

(4) Oznámení se podává elektronicky ve formátu
a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup.“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Dojde-li k porušení povinnosti při značení lihu
nebo při nakládání s lihem přede dnem nabytí účinnosti
této části, postupuje se v řízení o správním deliktu po-
dle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVANÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení, s výjimkou částí osmé až desáté, které na-
bývají účinnosti dnem 1. ledna 2014, a s výjimkou části
jedenácté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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ZÁKON

ze dne 13. září 2013,

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb.,
zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona
č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/
/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994
Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb.,
zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona
č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/
/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb.,
zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona
č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/
/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998
Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/
/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000
Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb.,
zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona
č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/
/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000
Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb.,
zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona
č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/
/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001
Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona
č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/
/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/
/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003
Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb.,
zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/
/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/
/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005

Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/
/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006
Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/
/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,
zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/
/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011
Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb.,
zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/
/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012
Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona
č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/
/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 234/2013
Sb., se mění takto:

1. V § 8 odstavec 6 zní:

„(6) Živnost nemůže provozovat

a) fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno
živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3,

b) fyzická nebo právnická osoba, která byla členem
statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy
nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke
zrušení živnostenského oprávnění podle § 58
odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to neplatí
v případě, že fyzická nebo právnická osoba, která
byla členem statutárního orgánu, prokáže, že vy-
naložila veškeré úsilí, které bylo možno požado-
vat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke
zrušení živnostenského oprávnění, zabránila,

c) právnická osoba, členem jejíhož statutárního
orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo
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zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2
nebo 3,

d) právnická osoba, členem jejíhož statutárního
orgánu je fyzická nebo právnická osoba, která byla
členem statutárního orgánu právnické osoby
v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které
vedly ke zrušení živnostenského oprávnění podle
§ 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to neplatí
v případě, že právnická osoba prokáže, že tento
člen vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno
požadovat, aby porušení právní povinnosti, které
vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění, zabrá-
nil.“.

2. V § 8 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Osoba uvedená v odstavci 6 písm. a) a b)
může ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o udělení
koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po
uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení
živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zru-
šení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 věty
poslední, nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
Žádost o udělení koncese v jiném oboru může podni-
katel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci
rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.“.

3. V § 60a odst. 1 se věta druhá zrušuje.

4. § 60b zní:

„§ 60b

Vydává-li obec nebo kraj průkaz osoby vykoná-
vající kontrolu, prokazují se zaměstnanci živnostenské-
ho úřadu při kontrole tímto průkazem. Nevydává-li
obec nebo kraj průkaz podle věty první, prokazují se
zaměstnanci živnostenského úřadu vykonávající kon-
trolu písemným pověřením k jednotlivé kontrole.“.

5. V příloze č. 3 Koncesované živnosti, u předmětu
podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzum-
ního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů
(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medo-
viny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pá-
lením)“ na konci prvního sloupce se doplňují slova
„a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.

6. V příloze č. 3 Koncesované živnosti, u předmětu
podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzum-
ního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů

(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medo-
viny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pá-
lením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a liho-
vin“ ve druhém sloupci se na začátek vkládá věta „pro
výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, li-
hovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou
piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovoc-
ných destilátů získaných pěstitelským pálením)“.

7. V příloze č. 3 Koncesované živnosti, u předmětu
podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzum-
ního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů
(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medo-
viny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pá-
lením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a liho-
vin“ ve čtvrtém sloupci text zní:

„pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu,
lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou
piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovoc-
ných destilátů získaných pěstitelským pálením) Minis-
terstvo zemědělství“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti to-
hoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní
líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po
dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad
o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu
nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzum-
ního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty
první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí
o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi,
anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty
k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo pro-
dávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepo-
dléhá správnímu poplatku.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po
jeho vyhlášení.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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310

ZÁKON

ze dne 13. září 2013,

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,

ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podporovaných zdrojích energie

Čl. I

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 407/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 6 písm. b) se tečka na konci nahra-
zuje čárkou a doplňuje se nové písmeno c), které zní:

„c) vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelného
zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či
právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá
vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě,
který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné
prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje
10 % základního kapitálu výrobce s uvedením
zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů
vychází.“.

2. V § 4 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů
včetně elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje
v případě společného spalování obnovitelného zdroje
a neobnovitelného zdroje a biokapalin se vztahuje pou-
ze na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny uve-
dených do provozu do 31. prosince 2013 včetně. Toto
se netýká podpory výroby elektrické energie využíva-
jící energii vody ve výrobnách elektřiny do instalova-
ného výkonu 10 MW. V případě biokapalin se podpora
vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin do
31. prosince 2013 včetně ve výrobnách elektřiny uve-
dených do provozu do 31. prosince 2013 včetně.“.

3. V § 5 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,
který zní:

„(7) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se

nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem elektřiny
z druhotného zdroje, který, má-li formu akciové spo-
lečnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti,
nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě,
který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné pro-
hlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základ-
ního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje
o velikosti podílu akcionářů vychází.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

4. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který zní:

„(5) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombino-
vané výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu
vyrobenou výrobcem elektřiny, který, má-li formu ak-
ciové společnosti či právní formu obdobnou akciové
společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie,
popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží
čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje
10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje,
z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

5. V § 12 odst. 1 písm. b) se za slova „za uvedení
výrobny elektřiny do provozu se“ vkládají slova
„ , s výjimkou výrobny elektřiny z obnovitelných
zdrojů využívající energii vody o instalovaném výkonu
do 10 MW,“.

6. V § 12 odst. 4 se slova „odst. 7“ nahrazují
slovy „odst. 8“ a slova „odst. 5“ se nahrazují slovy
„odst. 6“.

7. V § 13 odstavec 1 zní:

„(1) Operátor trhu účtuje provozovateli regio-
nální distribuční soustavy a provozovateli přenosové
soustavy cenu na úhradu nákladů spojených s podporou
elektřiny podle § 28 odst. 4 a provozovatel regionální
distribuční soustavy a provozovatel přenosové sou-
stavy je povinen ji hradit operátorovi trhu. Způsob
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a termíny účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů
spojených s podporou elektřiny stanoví prováděcí
právní předpis.“.

8. V § 14 se slova „od 1. ledna 2013 do 31. pro-
since 2013“ nahrazují slovy „od 1. ledna 2014 po dobu
trvání práva na podporu elektřiny“ a slova „1. ledna
2009“ se nahrazují slovy „1. ledna 2010“.

9. § 18 včetně nadpisu zní:

„§ 18

Sazba odvodu

Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě
hrazení formou

a) výkupní ceny 10 %,

b) zeleného bonusu na elektřinu 11 %.“.

10. V § 24 odst. 6 písm. d) se tečka na konci na-
hrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e), které
zní:

„e) teplo vyrobené výrobcem tepla z obnovitelného
zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či
právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá
vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě,
který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné
prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahu-
je 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením
zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů
vychází.“.

11. V § 25 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„(6) Investiční podpora tepla se nevztahuje na vý-
robce tepla z obnovitelného zdroje, který, má-li formu
akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové
společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie,
popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží
čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje
10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje,
z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.“.

12. § 28 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

„§ 28

Financování podpory elektřiny
a provozní podpory tepla

(1) Náklady na podporu elektřiny a provozní

podporu tepla jsou hrazeny prostřednictvím operátora
trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny

a) tržbami z plateb ceny na úhradu nákladů spoje-
ných s podporou elektřiny,

b) tržbami z plateb za nesplnění minimální účinnosti
užití energie při spalování hnědého uhlí podle § 6
odst. 5 zákona o hospodaření energií,

c) dotací z prostředků státního rozpočtu podle od-
stavce 2 a

d) vrácenou neoprávněně čerpanou podporou a uhra-
zeným penále podle § 51;

operátor trhu má právo na úhradu nákladů spojených
s podporou elektřiny a provozní podporou tepla.

(2) Vláda stanoví nařízením prostředky státního
rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny
elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory
tepla, a to do 31. října kalendářního roku, který před-
chází kalendářnímu roku, pro který Úřad stanoví cenu
na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny.
Prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace
se stanoví podle výše finančních prostředků uvedených
v odstavci 1 písm. a) a b), a to tak, aby spolu s nimi
zajistily pokrytí celkových předpokládaných finanč-
ních prostředků na úhradu nákladů spojených s podpo-
rou elektřiny a provozní podporou tepla.

(3) Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spo-
jených s podporou elektřiny maximálně ve vý-
ši 495 Kč/MWh. Cenu na úhradu nákladů spojených
s podporou elektřiny stanovuje Úřad podle zákona
o cenách.

(4) Cenu na úhradu nákladů spojených s podpo-
rou elektřiny hradí

a) zákazník za množství elektřiny jím spotřebované,

b) výrobce provozující výrobnu elektřiny za množ-
ství elektřiny jím spotřebované včetně množství
elektřiny spotřebované jiným účastníkem trhu
s elektřinou bez použití přenosové nebo distri-
buční soustavy,

c) provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy
za ostatní spotřebu,

s výjimkou množství elektřiny spotřebované pro čer-
pání přečerpávacích vodních elektráren, spotřebované
zákazníkem v ostrovním provozu na území České
republiky prokazatelně odděleném od elektrizační
soustavy, spotřebované pro technologickou vlastní
spotřebu elektřiny a spotřebované pro pokrytí ztrát
v přenosové a distribuční soustavě.
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(5) Provozovatel přenosové soustavy a provozova-
tel distribuční soustavy hradí operátorovi trhu finanční
prostředky získané na základě účtování ceny na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny podle od-
stavce 4. Termíny a podmínky úhrady podle věty první
provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem
distribuční soustavy stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Finanční prostředky určené pro podporu elek-
třiny a provozní podporu tepla podle § 9 odst. 3, § 13
odst. 2 a § 26 odst. 6 vede operátor trhu samostatně na
zvláštních účtech.

(7) Při stanovení cen pro následující kalendářní
rok podle právního předpisu, který upravuje způsob
regulace cen v energetických odvětvích a postupy pro
regulaci cen17), Úřad bere v úvahu rozdíly mezi sku-
tečně vynaloženými náklady a příjmy spojenými s pod-
porou elektřiny a provozní podporou tepla za uplynulý
kalendářní rok.

(8) Skutečnými celkovými náklady operátora trhu
je součet celkových vyplacených finančních prostředků
výrobcům podle § 9 odst. 3 a výrobcům tepla podle
§ 26 odst. 6 a celkových vyplacených finančních
prostředků povinně vykupujícímu podle § 13 odst. 2.
Skutečnými výnosy operátora trhu jsou skutečně uhra-
zené finanční prostředky podle odstavce 1.

(9) Úřad poskytuje operátorovi trhu údaje o drži-
telích licencí a údaje z vydaných rozhodnutí o udělení
licence a ministerstvo údaje o držitelích osvědčení o pů-
vodu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla a osvědčení o původu elektřiny z dru-
hotných zdrojů v rozsahu nezbytném pro jeho činnost.

17) Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobech regulace cen v ener-
getických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění
pozdějších předpisů.“.

13. V § 30 odst. 5 písm. b) se tečka na konci na-
hrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno c), které
zní:

„c) biometan, vyrobený výrobcem biometanu z bio-
plynu, který, má-li formu akciové společnosti či
právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá
vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě,
který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné
prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje
10 % základního kapitálu výrobce s uvedením
zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů
vychází.“.

14. V § 30 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Podpora biometanu se vztahuje pouze na
biometan vyrobený do 31. prosince 2013 včetně.“.

15. V § 37 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Podpora decentrální výroby elektřiny se ne-
poskytuje tomu výrobci elektřiny z decentrální vý-
robny elektřiny, který, má-li formu akciové společnosti
či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá
vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který,
je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení
o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž sou-
hrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o ve-
likosti podílu akcionářů vychází.“.

16. V § 53 odst. 2 písm. i) se slova „složky ceny za
přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí“
nahrazují slovy „ceny na úhradu“.

17. V § 53 odst. 2 písm. l) se za slova „hodinové
ceny“ vkládají slova „ , ceny na úhradu nákladů spoje-
ných s podporou elektřiny“.

18. V § 53 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) termíny a podmínky úhrady finančních pro-
středků provozovatelem přenosové soustavy a pro-
vozovatelem distribuční soustavy.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Držitel autorizace na výstavbu výrobny elek-
třiny z obnovitelných zdrojů využívající energii větru,
geotermální energii, energii vody nebo energii biomasy,
vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
který tuto výrobnu elektřiny uvede do provozu do
31. prosince 2015 včetně, má nárok na podporu elek-
třiny z obnovitelných zdrojů podle zákona č. 165/2012
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. Držitel povolení stavby výrobny elektřiny s vý-
konem do 100 kW z obnovitelných zdrojů využívající
energii větru, geotermální energii, energii vody nebo
energii biomasy, vydaného přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, který do 31. prosince 2015 včetně
uvede tuto výrobnu elektřiny do provozu, má nárok na
podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle zá-
kona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pro odvodové povinnosti u odvodu z elektřiny
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ze slunečního záření, jakož i pro práva a povinnosti
s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se použije zákon č. 165/2012 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona
o hospodaření energií

Čl. III

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb.,
zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/
/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb.,
zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona
č. 318/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 4 písm. b) se slova „a kopie opráv-
nění podle § 10f“ zrušují.

2. § 10d včetně nadpisu zní:

„§ 10d

Osoba oprávněná provádět instalaci
vybraných zařízení vyrábějících energii

z obnovitelných zdrojů

(1) Osobou oprávněnou provádět instalace vybra-
ných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných
zdrojů (dále jen „osoba oprávněná provést instalaci“)
je fyzická osoba, která je držitelem

a) živnostenského oprávnění pro vodoinstalatérství
a topenářství, pro montáž, opravy a rekonstrukce
chladicích zařízení a tepelných čerpadel, pro mon-
táž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
nebo pro kamnářství a

b) příslušného osvědčení o získání profesní kvalifi-
kace podle zákona o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání ne staršího než 5 let.

(2) Přeshraničně může vybraná zařízení vyrábějící
energii z obnovitelných zdrojů instalovat osoba usa-

zená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna
k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů
jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím
orgánem podle zvláštního právního předpisu5a).“.

3. § 10e až 10g včetně nadpisů se zrušují.

4. V § 11 odst. 1 se písmena l) a m) zrušují.

Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písmena l)
až n).

5. V § 12a odst. 1 se písmeno n) zrušuje.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno n).

6. V § 12a odst. 3 písm. a) se slova „nebo podle
odstavce 1 písm. n)“ zrušují.

7. V § 12a odst. 3 písm. c) se slovo „o)“ nahrazuje
slovem „n)“.

8. V § 14 odst. 4 se slova „ , § 10d, § 10e“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 318/2012 Sb.

Čl. IV

V čl. III zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů, se slova „ , která nabývají účin-
nosti dnem 1. ledna 2015, a ustanovení čl. I bodu 17,
pokud jde o ustanovení“ nahrazují slovem „a“ a slova
„které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014“ se nahra-
zují slovy „která nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2015“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 8 a 9, která
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014, a ustanovení
čl. I bodů 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13 a 15, která nabývají
účinnosti dnem 1. července 2014.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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