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VYHLÁŠKA

ze dne 17. října 2013

k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu

Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona
č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu:

§ 1

Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky
kontrolní pásky

(1) Kontrolní páska je vydávána ve třech rozmě-
rech stanovených v milimetrech, a to

a) 90 x 16,

b) 150 x 16, nebo

c) 210 x 16.

(2) Na kontrolní pásce je uvedeno evidenční ozna-
čení kontrolní pásky.

(3) Kontrolní páska je tištěna na ceninovém papíře
s průběžným vodoznakem.

(4) Kontrolní páska je tištěna ofsetem a liniovým
měditiskem. Ofsetem jsou vytištěny specifické linkové
rastry obsahující irisové přechody, které pokrývají
celou plochu kontrolní pásky s výjimkou 2 mm konco-
vých částí. Ofset a liniový měditisk obsahuje mikro-
písmo.

(5) Ochranný holografický proužek je rovnoběž-
ný s kratší stranou kontrolní pásky a je částečně pře-
tištěn liniovým měditiskem.

(6) Vzor kontrolní pásky je uveden v příloze č. 1
k této vyhlášce.

§ 2

Složení a způsob vytvoření evidenčního
označení kontrolní pásky

Evidenční označení kontrolní pásky je tvořeno

a) evidenčním kódem, který je dvanáctimístnou sou-
stavou písmen a čísel, kdy na

1. první až čtvrté pozici je uvedeno registrační od-
běrné číslo osoby povinné značit líh,

2. páté až osmé pozici je uveden údaj vyjadřující
datum objednávky kontrolních pásek,

3. deváté až dvanácté pozici je uveden údaj
shodný s údajem umožňujícím stanovení zá-
kladu spotřební daně,

b) individuálním kódem, který je osmimístnou sou-

stavou písmen a čísel tvořících jedinečný neopako-
vatelný kód, který je přiřazen pouze jedné kon-
trolní pásce, a

c) elektronicky čitelnou verzí individuálního kódu
umožňující elektronické ověření individuálního
kódu kontrolní pásky.

§ 3

Způsob umístění a upevnění kontrolní pásky
na spotřebitelském balení lihu

(1) Kontrolní páska musí být na spotřebitelském
balení lihu umístěna tak, aby nebylo možné bez jejího
porušení spotřebitelské balení lihu otevřít nebo použít
jeho obsah. U vratných obalů se před novým plněním
odstraní levá i pravá část pásky, která zůstala na hrdle
obalu v místě pod uzávěrem.

(2) Kontrolní páska musí být na spotřebitelském
balení lihu upevněna tak, že je nalepena lícovou stranou
nahoru přes uzávěr spotřebitelského balení lihu tak,
aby střední část pásky byla na horní straně uzávěru,
a aby pravá a levá část pásky byly nalepeny podél hrdla
spotřebitelského balení lihu.

(3) Jestliže to tvar spotřebitelského balení lihu
umožňuje, je kontrolní páska nalepena ve tvaru
písmene U; není-li to s ohledem na tvar spotřebitel-
ského balení lihu možné, je páska nalepena ve tvaru
písmene L.

(4) Lepidlo použité k nalepení kontrolní pásky na
spotřebitelské balení lihu musí mít takové vlastnosti,
aby nedošlo k odlepení kontrolní pásky bez jejího po-
rušení, a to ani vlivem povětrnostních nebo jiných vněj-
ších vlivů.

(5) Kontrolní páska musí být nalepena tak, aby
evidenční označení kontrolní pásky zůstalo čitelné,
a nesmí být přelepena nebo překryta tak, aby evidenční
označení kontrolní pásky nebylo čitelné bez porušení
tohoto přelepení nebo překrytí.

§ 4

Způsob objednávání, převzetí a prodeje
kontrolní pásky

(1) Osobě povinné značit líh předá správce daně
objednané kontrolní pásky zabalené a označené štít-
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kem, na kterém je uveden evidenční kód kontrolních
pásek.

(2) Kontrolní pásky se osobě povinné značit líh
předají v den a hodinu, které jsou správcem daně uve-
deny v potvrzené objednávce, a to po předložení

a) potvrzené objednávky kontrolní pásky a

b) dokladu, který potvrzuje uhrazení prodejní ceny
objednaných kontrolních pásek, pokud byla tato
cena uhrazena v hotovosti.

(3) Při převzetí kontrolních pásek správce daně
předá osobě povinné značit líh potvrzení o převzetí
kontrolních pásek, kterým je odběrný list kontrolních
pásek. Na stejnopise odběrného listu kontrolních pásek
určeném pro správce daně držitel potvrdí převzetí kon-
trolních pásek.

§ 5

Náležitosti a vzor objednávky kontrolní pásky

(1) V objednávce kontrolní pásky osoba povinná
značit líh uvede

a) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě název,

b) čtyřmístné registrační odběrné číslo,

c) počet objednaných kusů kontrolních pásek, a to
vždy v celých násobcích 500 kusů kontrolních pá-
sek,

d) množství lihu ve spotřebitelském balení vyjádřené
v mililitrech etanolu při 20 °C,

e) rozměr kontrolní pásky,

f) návrh dne převzetí kontrolních pásek,

g) datum objednávky a

h) jméno a podpis osoby povinné značit líh, popří-
padě jméno a podpis osoby oprávněné jednat jmé-
nem osoby povinné značit líh.

(2) Vzor objednávky kontrolní pásky je uveden
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Údaje na kontrolní pásce shodné s údaji
umožňujícími stanovení základu spotřební daně

(1) Údajem na kontrolní pásce shodným s údajem
umožňujícím stanovení základu spotřební daně se pro
účely této vyhlášky rozumí údaj o množství lihu ve
spotřebitelském balení vyjádřeném v mililitrech etanolu
při 20 °C, a to se zaokrouhlením na celé mililitry smě-
rem dolů.

(2) Je-li údaj podle odstavce 1 méně než čtyř-
místný, uvede se na kontrolní pásce od konce evidenč-
ního kódu s tím, že na volných pozicích před tímto
údajem se uvede číslo „0“.

§ 7

Způsob a forma vedení evidence kontrolních pásek

(1) Evidence kontrolních pásek obsahuje

a) denní zápisy o převzatých, použitých, vyvezených
a zpětně dovezených, vrácených, znečištěných,
poškozených, zničených, odcizených a ztracených
kontrolních páskách v členění dle jednotlivých evi-
denčních kódů kontrolních pásek a

b) doklady, na jejichž základě byly zápisy v evidenci
kontrolních pásek provedeny.

(2) Evidenci podle odstavce 1 vede držitel na
předepsaném formuláři nebo na tiskovém výstupu z po-
čítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání
údajů shodné s tímto formulářem.

(3) Vzor formuláře podle odstavce 2 je uveden
v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Součástí evidence kontrolních pásek je od-
běrný list kontrolních pásek, písemné potvrzení správce
daně o vrácení kontrolní pásky a oznámení držitele
o zničení, ztrátě nebo odcizení kontrolní pásky.

§ 8

Způsob vracení kontrolní pásky

(1) Kontrolní páska se vrací prostřednictvím for-
muláře pro vracení kontrolní pásky, jehož vzor je uve-
den v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Individuální kódy vracených kontrolních pá-
sek mohou být uvedeny v elektronické příloze formu-
láře pro vracení kontrolní pásky, a to ve formátu
a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup.

(3) Není-li vraceno neporušené balení kontrolních
pásek, vrací se kontrolní pásky vylepené na volných
listech, které jsou očíslovány a tvoří přílohu formuláře
pro vracení kontrolní pásky.

§ 9

Obsah záznamu o výsledku inventury
kontrolních pásek

(1) Záznam o výsledku inventury kontrolních pá-
sek musí obsahovat

a) v členění podle jednotlivých evidenčních kódů
kontrolních pásek množství kontrolních pásek,
které

1. jsou skladované držitelem a určené k použití
k označení lihu,

2. jsou použité k označení lihu, který ke dni pro-
vedení inventury nebyl uveden do volného da-
ňového oběhu,
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3. je držitel povinen vrátit správci daně,
4. jsou předané a skladované u zahraničního do-

davatele,

b) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě název
držitele,

c) registrační odběrné číslo držitele,

d) datum, ke kterému byla inventura provedena,

e) datum vyhotovení záznamu o výsledku inventury
a

f) jméno a podpis osoby, která odpovídá za výsledek
inventury.

(2) Vzor záznamu o výsledku inventury kontrol-
ních pásek je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10

Obsah dokladu o přepravě kontrolních pásek

(1) Doklad o přepravě kontrolních pásek do ji-
ného členského státu a doklad o přepravě kontrolních
pásek na území České republiky musí obsahovat

a) pořadové číslo dokladu,

b) den zahájení přepravy,

c) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě název
držitele,

d) registrační odběrné číslo držitele a

e) evidenční označení přepravovaných kontrolních
pásek v členění podle jednotlivých evidenčních
kódů.

(2) Doklad o přepravě kontrolních pásek do ji-
ného členského státu musí dále obsahovat jméno a ad-
resu hlášeného místa pobytu v cizině nebo název a sídlo
zahraničního dodavatele, kterému jsou kontrolní pásky
přepravovány, a jeho identifikační číslo pro daňové
účely v zahraničí, bylo-li mu přiděleno.

(3) Doklad o přepravě kontrolních pásek na území
České republiky musí dále obsahovat sdělení, že se
jedná o přepravu kontrolních pásek na místo značení
lihu na území České republiky, a uvedení místa značení
lihu způsobem shodným s jeho uvedením v rozhodnutí
o registraci.

§ 11

Prodejní cena kontrolní pásky

Prodejní cena kontrolní pásky je 0,44 Kč.

§ 12

Ukončení platnosti kontrolní pásky

(1) Správce daně sníží prodejní cenu kontrolní
pásky vydané podle vzoru uvedeného v příloze
č. 1 o hodnotu nepoužité kontrolní pásky vydané podle
starého vzoru, pokud byla tato kontrolní páska vrácena
držitelem z důvodu ukončení platnosti jejího vzoru.

(2) Kontrolní páskou vydanou podle starého
vzoru se pro účely snížení prodejní ceny podle od-
stavce 1 rozumí kontrolní páska vydaná podle vzoru
uvedeného

a) v příloze č. 1 vyhlášky č. 149/2006 Sb., kterou se
provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném zna-
čení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o da-
ních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 545/2005 Sb., ve znění vyhlášky
č. 328/2009 Sb., nebo

b) v příloze č. 1 vyhlášky č. 149/2006 Sb., kterou se
provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném zna-
čení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o da-
ních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 545/2005 Sb., ve znění vyhlášky
č. 310/2012 Sb.

(3) Správce daně provede snížení prodejní ceny
podle odstavce 1, pokud byla kontrolní páska vydaná
podle starého vzoru vrácena přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky, nejpozději však do 3 měsíců ode
dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(4) Hodnotou kontrolní pásky vydané podle sta-
rého vzoru se pro účely snížení prodejní ceny podle
odstavce 1 rozumí hodnota, za níž byla prodána jejímu
držiteli.

§ 13

Oznámení vyhlášky Evropské unii

Tato vyhláška byla oznámena 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.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2013.

Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 17. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb.,
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu

a státních příspěvkových organizacích,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 69 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění zákona č. 465/2011 Sb.:

Čl. I

V § 3 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na
závodní stravování a jejich úhradě v organizačních slož-
kách státu a státních příspěvkových organizacích, ve
znění vyhlášky č. 354/2007 Sb., se doplňuje odsta-
vec 12, který zní:

„(12) U organizací v působnosti jednoho správce
kapitoly státního rozpočtu nemusí při zajišťování zá-
vodního stravování podle odstavce 11 sjednaná cena
hlavního jídla krýt náklady podle § 2 písm. c).“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Sbírka zákonů č. 335 / 2013Strana 5968 Částka 130



336

VYHLÁŠKA

ze dne 21. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb.,
kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000
Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona
č. 120/2008 Sb.:

Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena 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.

Čl. II

Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví poža-
davky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy
a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004
Sb., vyhlášky č. 78/2005 Sb. a vyhlášky č. 370/2008
Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písmeno q) zní:

„q) tradičním pomazánkovým – mléčný výrobek ze
zakysané smetany, s přídavkem sušeného mléka
s možností obohacení sušenou syrovátkou ne-
bo sušeným podmáslím, obsahující nejméně

31 % hmotnostních a nejvíce 36 % hmotnostních
mléčného tuku a nejméně 42 % hmotnostních su-
šiny, který se vyrábí tradiční technologií pomocí
vysokotlaké homogenizace smetanové směsi, ná-
sledným prokysáním směsi a termizací s finální
homogenizací před plněním do obalu,“.

2. V § 3 odst. 19 se slova „Pomazánkové máslo“
nahrazují slovy „Tradiční pomazánkové“.

3. V § 3 odst. 39 a § 3 odst. 40 se slova „poma-
zánkové máslo“ nahrazují slovy „tradiční pomazán-
kové“.

Čl. III

Přechodné ustanovení

Potraviny označené podle vyhlášky č. 77/2003 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, lze uvádět do oběhu nejpozději do 1. května
2014. Potraviny, které byly uvedeny do oběhu před
tímto datem, mohou být prodávány do vyprodání zá-
sob.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2013.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice:
SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství
– Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., tří-
da Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému
dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban,
Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Pra-
ha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jedno-
rázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy
uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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