
 
Vyhláška č. 310/2012 Sb. 

ze dne 21. 9. 2012,  

kterou se mění 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.  

 
Ministerstvo financí stanoví podle § 32 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 
pozdějších předpisů, k provedení § 5 odst. 5 a § 11 odst. 6 tohoto zákona: 

  
Čl. I 

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., ve znění vyhlášky č. 328/2009 Sb., se mění takto:  

1. § 3 včetně nadpisu zní: 

„§ 3 

Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky 

(1) Kontrolní pásky jsou vyráběny ve třech rozměrech stanovených v milimetrech 

a) 90 x 16, 
b) 150 x 16, 
c) 210 x 16. 

(2) Na kontrolní pásce určené ke značení lihu ve spotřebitelském balení o obsahu etanolu 
ve výrobku pod 20 % objemových je uveden desetimístný evidenční kód kontrolní pásky, 
jehož součástí je čtyřmístné registrační odběrné číslo, kód žádosti o přidělení kontrolních 
pásek a kód zařazení do úrovně podle obsahu etanolu. 

(3) Na kontrolní pásce určené ke značení lihu ve spotřebitelském balení o obsahu etanolu 
ve výrobku od 20 % objemových jsou uvedeny:  

a) desetimístný evidenční kód kontrolní pásky, jehož součástí je čtyřmístné registrační 
odběrné číslo, kód žádosti o přidělení kontrolních pásek a kód zařazení do úrovně podle 
obsahu etanolu a 

b) dvakrát slovo „NOVÝ“. 

(4) Kontrolní páska je vyrobena z ceninového papíru s originálním průběžným 
vodoznakem. Ceninový papír je bez vlastní fluorescence v UV oblasti spektra při 366 nm a je 
zajištěn jedním druhem neviditelných vláken svítících v UV oblasti spektra při 366 nm. 
Kontrolní páska je tištěna ofsetem a liniovým měditiskem. Ofsetem jsou vytištěny specifické 
linkové podtiskové rastry obsahující irisové přechody, které pokrývají celou plochu kontrolní 
pásky a slova „Česká republika“. 

(5) Veškeré texty a evidenční kód kontrolní pásky jsou umístěny rovnoběžně s delší 
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stranou kontrolní pásky. Giloš obsahující mikropísmo je vytištěna liniovým měditiskem. 
Ochranný holografický proužek je rovnoběžný s kratší stranou kontrolní pásky. 

(6) Vzory kontrolních pásek jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.“. 

2.  § 7 včetně nadpisu zní: 

       
„§ 7 

Způsob zařazení do úrovně podle obsahu etanolu 

Líh je rozdělen do 4 úrovní podle obsahu etanolu ve výrobku: 

a) od 15 % objemových etanolu pod 20 % objemových etanolu, 
b) od 20 % objemových etanolu do 34 % objemových etanolu, 
c) nad 34 % objemových etanolu do 37 % objemových etanolu, 
d) nad 37 % objemových etanolu.“. 

3. Příloha č. 1 zní: 

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 149/2006 Sb.“ 
 

Vzor kontrolní pásky určené ke značení lihu ve spotřebitelském balení o 
obsahu etanolu ve výrobku pod 20 % 

 

 
 
 

Vzor kontrolní pásky určené ke značení lihu ve spotřebitelském balení o 
obsahu etanolu ve výrobku od 20 % 
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4. Příloha č. 6 zní: 

 
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 149/2006 Sb. 

 
Vzor tiskopisu žádosti o přidělení kontrolních pásek 

 

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ KONTROLNÍCH PÁSEK 

Jméno a příjmení nebo obchodní firma nebo 
název  registrované osoby  

 

Registrační odběrné číslo      

Počet objednaných kusů kontrolních pásek 
celkem 

 

Obsah spotřebitelského balení lihu v litrech  

 

 

Zařazení do úrovně etanolu v objemových % 
1) 

 
od 15 % 
pod 20 % 

 
od 20 % 
do 34 % 

 
nad 34 % 
do 37 % 

 
nad 
37 %  

Návrh termínu pro odběr kontrolních pásek  

 

Datum: Hodina: 

Datum a podpis registrované osoby 

 

 

Vyplní celní úřad 

 

Potvrzení žádosti celním úřadem   

 

Potvrzení navrhovaného termínu odběru 
kontrolních pásek  

 



 4

 

Stanovení jiného vhodného termínu odběru 
kontrolních pásek  

 

Název celního úřadu, kde budou kontrolní 
pásky odebrány  

 

Evidenční kód kontrolní pásky  

 
           

1) Označte křížkem odpovídající variantu.“. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Vzor kontrolní pásky uvedený v příloze č. 1 vyhlášky č. 149/2006 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je i ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky vzorem 
kontrolních pásek, jimiž byl označen líh ve spotřebitelském balení uvedený do volného 
daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; to neplatí, byl-li tento líh znovu 
uveden do volného daňového oběhu počínaje dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 
Čl. III 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. září 2012. 

 

 
ministr 

  
 


