
(platí od 31. 51. 3. 2017 do 30. 65. 2017)
353/2003 Sb.

ZÁKON
ze dne 26. září 2003
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 Sb., 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 č. 457/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013

Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb.,
zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č.

382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.,.
a zákona č. 453/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

ČÁST ČTVRTÁ
OMEZENÍ PRODEJE LIHOVIN
A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

 
§ 132

Vymezení pojmů
 

Pro účely této části zákona se rozumí
a)    stánkem prostory ohraničené pevnou nebo přenosnou konstrukcí,  pulty,  stolky, nebo obdobná zařízení,  kde  je

prodáváno zboží,
b)  stánkem s prodejem denního a periodického tisku stánek pevné konstrukce, který se nenachází na tržišti (tržnici),

a mimo širokého sortimentu denního a periodického tisku nabízí jako doplňkový sortiment i tabákové výrobky,
c)  stánkem s občerstvením stánek pevné konstrukce, který se nenachází na tržišti nebo v tržnici, a mimo sortimentu

občerstvení nabízí jako doplňkový sortiment i tabákové výrobky a lihoviny,
d)  tržištěm (tržnicí) neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený prostor, kde je prodáváno

zboží nebo jsou poskytovány služby a ve kterém je umístěn více než jeden stánek,
e)  pojízdnou prodejnou mobilní zařízení určené k prodeji zboží schopné pohybu a samostatné funkce, které splňuje

technické požadavky podle zvláštních právních předpisů 65a) a zároveň odpovídá hygienickým předpisům 65b),
f)   lihovinami alkoholické nápoje obsahující nejméně 15 % objemových etanolu, kromě piva (§ 81) a vína (§ 93).

 

§ 133
Zákaz prodeje

 

(1)  Pokud  tento  zákon  nestanoví  jinak,  je  na  stáncích,  tržištích  (tržnicích)  nebo  místech,  které  nesplňují
technické  požadavky  na  územně  technické,  účelové  a  stavebně  technické  řešení  staveb    a  které  nejsou
zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb, zakázáno prodávat lihoviny a tabákové výrobky.

(2) Tabákové  výrobky  lze  jako doplňkový  sortiment  prodávat  ve  stáncích  s  prodejem denního a periodického
tisku [§ 132 písm. b)]. Tabákové výrobky a lihoviny lze jako doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s občerstvením



[§ 132 písm. c)].

(3)  Tabákové  výrobky  a  lihoviny  lze  prodávat  v  pojízdných  prodejnách  při  prodeji  zboží  v místech,  kde  není

zajišťován  prodej  v  prodejnách,  které  splňují  technické  požadavky  na  územně  technické,  účelové  a  stavebně

technické řešení staveb a které jsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb.

(4)  Lihoviny,  i  rozlévané,  lze  prodávat  na  veřejnosti  přístupných  sportovních  a  kulturních  podnicích,  včetně

tanečních zábav a diskoték, pokud zvláštní právní předpis
 65c)

 nestanoví jinak.

(5) Osoba, která může podle odstavce 4 lihoviny prodávat, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním

podniku  o  této  činnosti  písemně  informovat  správce  daně,  v  jehož  územní  působnosti  bude  prodej  uskutečňovat.

Písemná  informace musí obsahovat údaje o osobě, která  lihoviny prodává, o časovém vymezení prodeje  lihovin a

údaje o druhu a množství prodávaných lihovin.

(6)  Zákaz  prodeje  tabákových  výrobků  a  lihovin  stanovený  zvláštním  právním  předpisem
  65d)

  zůstává  tímto

ustanovením nedotčený.

 

§ 134

zrušeno zákonem č. 65/2017 Sb.

Porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků
 

1)  Zjistíli  správce  daně,  že  byl  porušen  zákaz  prodeje  lihovin  a  tabákových  výrobků,  sdělí  tuto  skutečnost

bezodkladně jiným orgánům příslušným k prověřování dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.

  (2) Zjistíli orgán Finanční správy České  republiky nebo orgán Celní správy České  republiky, že byl porušen

zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků,

a)  postupuje podle daňového řádu a

b)  sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu.

(3) Lihoviny a tabákové výrobky zjištěné na místě, kde je zákaz jejich prodeje, správce daně nebo jiný příslušný

orgán  zajistí,  přičemž  bez  zbytečného  odkladu  předá  rozhodnutí  o  zajištění  lihovin  a  tabákových  výrobků  jejich

držiteli. Nelzeli  rozhodnutí  o  zajištění  lihovin a  tabákových výrobků  takto doručit,  zakládá se  toto  rozhodnutí  jako

nedoručitelné ve spise.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 4

§ 135f

zrušeno zákonem č. 65/2017 Sb.

 

§ 135g

zrušeno zákonem č. 65/2017 Sb.

Přestupky na úseku omezení prodeje lihovin

a tabákových výrobků

 

§ 135f

Přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků
 

(1) Fyzická osoba se dopustí  přestupku  tím,  že poruší  zákaz prodeje  lihovin nebo zákaz prodeje  tabákových

výrobků podle § 133.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

§ 135g

Přestupky proti oznamovací povinnosti při prodeji lihovin
na veřejnosti přístupných akcích

 

(1)  Fyzická  osoba  se  jako  osoba,  která  prodává  lihoviny  na  veřejnosti  přístupných  sportovních  a  kulturních

podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, dopustí přestupku tím, že



a)  o této činnosti ve stanovené lhůtě písemně neinformuje správce daně, v jehož územní působnosti se bude prodej
uskutečňovat, nebo

b)  písemná informace o této činnosti neobsahuje údaje o
1.  osobě, která lihoviny prodává,
2.  časovém vymezení prodeje lihovin,
3.  druhu prodávaných lihovin, nebo
4.  množství prodávaných lihovin.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 135zp

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.
 

Díl 7
Správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin

a tabákových výrobků
 

§ 135zq
zrušeno zákonem č. 65/2017 Sb.

 
§ 135zr

zrušeno zákonem č. 65/2017 Sb.
Správní delikty proti zákazu prodeje lihovin

a tabákových výrobků
 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz prodeje lihovin
nebo zákaz prodeje tabákových výrobků podle § 133.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
 

§ 135zr
Správní delikty proti oznamovací povinnosti při prodeji

lihovin na veřejnosti přístupných akcích
 

(1) Právnická nebo podnikající  fyzická osoba se  jako osoba, která prodává  lihoviny na veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, dopustí správního deliktu tím, že
a)  o této činnosti ve stanovené lhůtě písemně neinformuje správce daně, v jehož územní působnosti se bude prodej

uskutečňovat, nebo
b)  písemná informace o této činnosti neobsahuje údaje o
1.  osobě, která lihoviny prodává,
2.  časovém vymezení prodeje lihovin,
3.  druhu prodávaných lihovin, nebo
4.  množství prodávaných lihovin.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
HLAVA III

PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ ZAJIŠTĚNÝCH LIHOVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
 

§ 135zzc



Propadnutí lihovin a tabákových výrobků
 

(1) Správní orgán uloží propadnutí
a)    neznačených  tabákových  výrobků,  které  zajistil  v  souvislosti  s  porušením  povinnosti  při  značení  tabákových

výrobků.,
 b)    lihovin nebo  tabákových výrobků, které zajistil  v souvislosti  s porušením zákazu prodeje  lihovin a  tabákových

výrobků.
(2) Propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků podle odstavce 1 lze uložit, pokud

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 135zzd
Zabrání lihovin a tabákových výrobků

 
Správní orgán, který neuložil propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků, rozhodne o jejich zabrání, pokud

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 135zze
Společná ustanovení o propadlých a zabraných lihovinách

a tabákových výrobcích
 

(1) Propadlé nebo zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky připadají státu.
(2) Generální  ředitelství  cel  propadlé  nebo  zabrané  lihoviny  nebo  tabákové  výrobky  zničí. Na  zničení  dohlíží

tříčlenná komise složená ze zaměstnanců v Generálním ředitelství cel.
(3) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků, nebo osobě,

u které byly zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s
jejich správou a zničením.

(4) Proti rozhodnutí o zabrání lihovin nebo tabákových výrobků nebo o povinnosti nahradit státu náklady spojené
s jejich správou a zničením se nelze odvolat.

(5) Nepropadnouli nebo nebudouli lihoviny nebo tabákové výrobky zabrány, musí být bez zbytečného odkladu
vráceny tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byly zajištěny.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 135zzg

Příslušnost k projednání správního deliktu
 

(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad.
(2) Česká obchodní inspekce nebo finanční úřad projednává

a)  přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,
b)  přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu prodeje lihovin a

tabákových výrobků,
c)  přestupky na úseku

1.  značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
2.  značkování některých dalších minerálních olejů,

cd)  správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to
1.  správní delikty proti jednotkovému balení,
2.  správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,
3.  správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,

d)e)    správní  delikty  na  úseku  omezení  prodeje  lihovin  a  tabákových  výrobků,  a  to  správní  delikty  proti  zákazu
prodeje lihovin a tabákových výrobků,

f)   správní delikty na úseku



1.  značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

2.  značkování některých dalších minerálních olejů.

(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce projednává

a)  přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

bb)  přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu prodeje lihovin a

tabákových výrobků,

c)  správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to

1.  správní delikty proti jednotkovému balení,

2.  správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,

3.  správní delikty proti značení tabákovými nálepkami.,

cd)  správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti zákazu prodeje

lihovin a tabákových výrobků.

(4) Obecní živnostenský úřad projednává

a)  přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

bb)  přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu prodeje lihovin a

tabákových výrobků,

c)    správní  delikty  na  úseku  správy  daně  z  tabákových  výrobků,  a  to  správní  delikty  proti  značení  tabákovými

nálepkami.,

d)  správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti zákazu prodeje

lihovin a tabákových výrobků.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


