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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ  

O B E C N Á   Č Á S T 

A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, 

skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.2 Definice problému 

S ohledem na aktuální vědecké poznatky v oblasti technologického vývoje denaturace lihu,  

inovace v průmyslu a na změny v předpisech Evropské unie vznikly nové požadavky jak 

zástupců výrobních podniků, které při své výrobní činnosti používají denaturovaný líh, tak       

i orgánů státní správy na aktualizaci vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb.,        

o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu (dále jen „vyhláška“), 

resp. její přílohy č. 2, tj. stanovení Druhů a minimálních přídavků denaturačních prostředků    

a účelu použití denaturovaného lihu. 

Předložená novela vyhlášky je tak technickou novelou přílohy č. 2 vyhlášky, která: 

- vychází ze zkušeností z praxe získaných při aplikaci platného znění vyhlášky;  

- odpovídá novým vědeckým poznatkům v oblasti technologického vývoje denaturace 

lihu;  

- respektuje změny v evropské legislativě v oblasti obecné denaturace lihu; 

- zajistí nové stanovení denaturačních směsí, které lze použít pro zvláštní denaturaci 

lihu; 

- reflektuje na požadavky zástupců průmyslu používajících denaturovaný líh; 

- reaguje na potřeby orgánů státní správy, tj. Ministerstva zemědělství, Generálního  

ředitelství cel, celních úřadů a Ministerstva zdravotnictví;  

- výrazně sníží administrativní zátěž podnikatelů i orgánů státní správy. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

Základní právní úpravu v této oblasti představuje zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, který 

vymezuje podmínky pro výrobu, úpravu, skladování, evidenci a oběh lihu a stanoví 

působnost ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku.  

Jedním ze dvou prováděcích právních předpisů tohoto zákona je vyhláška č. 141/1997 Sb.,                 

o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu. Tato norma uvádí 

technické požadavky na výrobní zařízení lihovarů a jejich uspořádání, stanovuje technické 

požadavky pro denaturaci lihu a pro zařízení na skladování lihu. Dále vymezuje druhy 

denaturačních prostředků, jejich minimální množství a účel použití denaturovaného lihu, 

vymezuje kvalitativní znaky základních druhů lihu, stanovuje metody výpočtu objemového 

množství, objemové koncentrace lihu a způsob výpočtu množství lihu.  
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Podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o lihu je denaturace lihu jakýkoli proces, kterým se líh 

pomocí denaturačních prostředků stává nepoužitelný ke konzumaci. Denaturaci lihu lze 

rozdělit na tzv. obecnou denaturaci lihu a tzv. zvláštní denaturaci lihu. Základním rozdílem 

mezi těmito denaturacemi je skutečnost, že zvláštně denaturovaný líh lze použít pouze pro 

stanovený (konkrétní) účel použití, zatímco obecně denaturovaný líh nemá účel použití 

omezen. Pro zvláštní denaturaci lihu uvádí (povoluje) příloha č. 2 vyhlášky 24 kombinací 

druhů a minimálních přídavků denaturačních prostředků a stanoví různé účely použití 

denaturovaného lihu. Ostatní možnosti zvláštní denaturace lihu jsou posuzovány 

Ministerstvem zemědělství v řízení o Povolení výjimky v užití denaturačního prostředku. 

Uvedenou výjimku vydává na základě žádosti Ministerstvo zemědělství po dohodě 

s Generálním ředitelstvím cel a Ministerstvem zdravotnictví. Denaturovaný líh se používá pro 

technické účely ve výrobě, dále při výrobě kosmetiky, nemrznoucích směsích, technických 

kapalin atd. a je osvobozen od spotřební daně z lihu. 

Požadavky na obecnou denaturaci lihu v rámci Evropské unie jsou plně harmonizovány, a to 

konkrétně v nařízení Komise (ES) č. 3199/93, ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném 

uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně, v platném 

znění. V současné době má Česká republika tímto nařízením povolené 2 kombinace obecné 

denaturace lihu. 

Oblast tzv. zvláštní denaturace lihu není Evropskou unií harmonizována. Každý členský stát 

si sám určuje specifická pravidla pro zvláštní denaturaci lihu. V České republice je přílohou   

č. 2 vyhlášky stanoveno (povoleno) pro různé účely použití denaturovaného lihu celkem 24 

kombinací denaturačních prostředků. Tato příloha obsahuje mimo jiné také dvě kombinace 

denaturačních prostředků pro obecnou denaturaci lihu (denaturační směs 1a a 1b). 

Vzhledem k tomu, že obecná denaturace lihu je uvedena v přímo použitelném předpisu, tj.    

v nařízení Komise (ES) č. 3199/93, je nezbytné tyto dvě denaturační směsi uvedené 

v současném znění přílohy č. 2 vyhlášky zrušit. V opačném případě by přetrvávala duplicita 

národní právní úpravy a nařízení Evropské unie. Denaturační směs 1a již byla po dohodě 

s Českou republikou v minulosti z nařízení Komise (ES) č. 3199/93 v rámci EK odstraněna. 

Tato změna však doposud není ve vyhlášce provedena.  

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou: 

- subjekty, které denaturovaný líh nakupují a používají při své výrobní činnosti; 

- Ministerstvo zemědělství; 

- Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel a celní úřady;  

- Ministerstvo zdravotnictví. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Některé kombinace denaturačních prostředků uvedené v příloze č. 2 platného znění 

vyhlášky jsou již překonány. Proto je třeba je nahradit novějšími kombinacemi, a to                 

i s ohledem na potřeby jak podnikatelské sféry, tak i správce daně. Aktualizací přílohy č. 2 

vyhlášky dojde ke  snížení administrativní zátěže podnikatelů, protože v řadě případů (může 

jít až o desítky případů ročně) již nebudou muset žádat Ministerstvo zemědělství o Povolení 

výjimky v užití denaturačního prostředku. Stávající praxe vydávání uvedeného povolení však 
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zůstává v gesci Ministerstva zemědělství a tak nebude narušena kontinuita vydávání této 

výjimky.  

Přijetím novely bude rovněž snížena administrativní zátěž státní správy při spolupráci 

Ministerstva zemědělství, Generálního ředitelství cel a Ministerstva zdravotnictví. 

 

1.6  Zhodnocení rizika 

Neřešení problému, tzn. ponechání platnosti současné přílohy č. 2 vyhlášky bez navržené 

novelizace, by způsobilo potíže v konkurenceschopnosti podniků na národním, ale 

především i na mezinárodním trhu (export výrobků s denaturovaným lihem). Rovněž by 

nebyly ve vyhlášce zohledněny nové vědecké poznatky v oblasti technologického vývoje 

denaturace lihu, které zabraňují možnému zneužití lihu (např. pro účely výroby lihovin ke 

konzumaci.) Právní řád České republiky by nerespektoval změny v předpisech Evropské 

unie. Nadále by zůstala i nadměrná administrativní zátěž podnikatelů i státní správy.   

 

2. Návrh variant řešení  

Varianta 1 – „nulová“ 

Předpokládá, že by nebyly uskutečněny žádné změny a byla ponechána současná právní 

úprava. Toto řešení však může způsobit problémy uvedené v bodu 1.6.  

Varianta 2 – příprava novely vyhlášky č. 141/1997 Sb. 

Reflektuje na současné požadavky zástupců průmyslu, zajišťuje soulad s právními předpisy 

Evropské unie, snižuje administrativní zátěž podnikatelského prostředí i státní správy, 

odpovídá novým vědeckým poznatkům v oblasti technologického vývoje. 

Varianta 3 – zpracování nové vyhlášky o technických požadavcích na výrobu, skladování              

a zpracování lihu 

Vzhledem k tomu, že se jedná o technickou novelu, kdy jediným novelizačním bodem 

předložené vyhlášky je nahrazení zastaralé přílohy č. 2 za aktuální přílohu, není nutné 

vydávat nový právní předpis.  

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 Přijetí předloženého návrhu výrazně sníží administrativní zátěž podnikatelů i státní 

správy - dojde jak k finančním, tak i časovým úsporám na obou stranách. Realizace nových 

vědeckých poznatků v oblasti technologického vývoje denaturace lihu přispěje k zabránění  

možného zneužití lihu (např. pro účely výroby lihovin ke konzumaci.) 

 

3.2 Náklady 

Přijetí navrhované právní úpravy nebude mít negativní dopady na státní rozpočet, ani 

na ostatní veřejné rozpočty.  

 

3.3 Přínosy 

Jedná se o legislativně technickou novelu, která bude jak pro podnikatelskou sféru, tak i pro 

státní správu jednoznačně přínosná. V řadě případů nebudou podnikatelé povinni žádat 

Ministerstvo zemědělství o vydání Povolení výjimky v užití denaturačního prostředku             
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a některé nově zařazené denaturace budou moci používat bez čekání na výsledek podané 

žádosti o výjimku. 

V oblasti státní správy dojde rovněž k časovým a finančním úsporám u pracovníků 

ministerstev zemědělství a zdravotnictví i Generálního ředitelství cel.   

 

3.4 Vyhodnocení variant 

 Varianta 1 – „nulová“ 

Zachování současné právní úpravy může způsobit potíže v konkurenceschopnosti 

podnikatelského prostředí na národním, ale především na mezinárodním trhu. Navíc bude 

podnikatelská sféra i státní správa zbytečně administrativně zatěžována. V právním řádu 

České republiky zůstanou některé duplicity české právní úpravy s právem Evropské unie 

uvedené v bodu 1.3. Vzhledem k rozsahu věcných změn i rizik uvedených v bodu 1.6 nelze 

nulovou variantu realizovat. 

 Varianta 2 - příprava novely vyhlášky 

Novelizace vyhlášky je nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak platné znění vyhlášky 

uvést do souladu se současnými požadavky praxe. Z uvedeného důvodu byla vybrána tato 

varianta jako nejvhodnější, neboť se jedná pouze o technickou novelu – nahrazení přílohy    

č. 2 vyhlášky. 

 Varianta 3 - zpracování nové vyhlášky 

Vzhledem k technickému charakteru a malému rozsahu novely vyhlášky byla tato varianta 

shledána jako nadbytečná a zbytečně administrativně náročná.  

 

4. Návrh řešení - stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Z důvodů uvedených v bodech 1.6, 2 a 3 byla jako nejvhodnější vybrána varianta č. 2 – 

zpracování novely vyhlášky. 

  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgány odpovědnými za správnou aplikaci vyhlášky je Ministerstvo zemědělství, jako gestor 

aplikace vyhlášky, Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel a celní úřady jako správci 

spotřební daně z lihu a Ministerstvo zdravotnictví, které hodnotí užití denaturovaného lihu      

z hlediska zdravotní nezávadnosti. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Problematika tzv. zvláštní denaturace lihu není na rozdíl od tzv. obecné denaturace lihu 

harmonizována a harmonizace v této oblasti se neočekává.  

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Příprava novely vyhlášky byla konzultována Ministerstvem zemědělství s Generálním 

ředitelstvím cel, Ministerstvem financí a Ministerstvem zdravotnictví i zástupci výrobců, kteří 

nakupují a při své činnosti používají denaturovaný líh. Při jednáních bylo dosaženo 

kompromisní varianty vyhovující Ministerstvu zemědělství, správci daně (zajištění, aby líh byl 

dostatečně denaturován a nemohl být zneužit), tak i představitelům průmyslu.  
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Všechny varianty řešení byly konzultovány s výše uvedenými dotčenými subjekty státní správy 

a bylo vycházeno z praktických zkušeností s agendou povolování výjimek v užití 

denaturačního prostředku. Profesní organizace, která by zastupovala zájmy uživatelů 

denaturovaného lihu v ČR, neexistuje. V rámci meziresortního připomínkového řízení bude 

proto osloven Svaz lihovarů ČR, který má k řešené problematice nejblíže. 

8. Kontakt na zpracovatele: 

Ing. Zdeněk Švec 

Odbor potravinářský 

Ministerstvo zemědělství  

tel.: +420 221 812 795; 725 772 534 

e-mail: zdenek.svec@mze.cz 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání; s ústavním 

pořádkem České republiky i s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána 

Předložený návrh je v souladu se zákonem č. 61/1997 Sb., o lihu, k jehož provedení je 

vyhláška vydána. Novela je rovněž v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky 

uvedeným v § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění zákona č. 331/2014 Sb.  

Návrh vyhlášky má přímý vztah k těmto předpisům českého právního řádu: 

- Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů; 

- Vyhláška č. 150/2008, o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení 

zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů; 

- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Oblast upravující předloženou vyhláškou není upravena žádnými mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána. 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Návrh vyhlášky má přímý vztah k předpisům Evropské unie: 

- Nařízení Komise (ES) č. 3199/93 ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném uznávání 

postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně, v platném 

znění; 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008        

o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení 

lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. 

Návrhem vyhlášky se neprovádí transpozice směrnic Evropské unie. 
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Oblast zvláštní denaturace lihu není Evropskou unií harmonizována a je na uvážení každého 

členského státu, jaká specifická pravidla si určí. V českém právním řádu je tato otázka 

upravena přílohou č. 2 vyhlášky.  

Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, neboť obsahuje některé nové technické 

specifikace ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze 

dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických 

předpisů. Z uvedeného důvodu podstoupí návrh vyhlášky notifikační proces podle směrnice 

98/34/ES.  

Návrh vyhlášky je možno hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie.  

Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie 

a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, 

proporcionality a zákazem diskriminace). 

 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Předložená novela nebude mít negativní dopady na státní rozpočet, ani na ostatní rozpočty. 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady v sociální oblasti ani žádné dopady 

na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním 

postižením nebo národnostní menšiny. 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 

E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace, 

k ochraně soukromí a osobních údajů a zhodnocení korupčních rizik  

Přijetí předloženého návrhu vyhlášky nebude mít žádné dopady ve vztahu k zákazu 

diskriminace ani ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 

rizika.  
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Z V L Á Š T N Í    Č Á S T  

 

K Čl. I – Příloha č. 2 

Ze současného znění přílohy č. 2 vyhlášky jsou vypuštěny následující druhy denaturačních 

prostředků pro zvláštní denaturaci lihu: 

- Petrolej na svícení – určený k technickému použití všeho druhu mimo prodeje; 

- Ajatin ve směsi s glycerolem – k výrobě kosmetických přípravků; 

- Aceton - k technickému použití všeho druhu mimo prodeje; 

- Fenol - pro nemocniční účely, výrobě fotografického papíru, filmů a papíru, k výrobě 

korkových desek, k výrobě těsnění; 

- Šelak - k výrobě laků, apretur, glazur, politur a zrcadel; 

- Ocet kvasný lihový o koncentraci 10 % hm. – k výrobě kvasného lihového octa; 

- Octan etylnatý - k výrobě octanu etylnatého, k úpravě pitné vody; 

- Amoniak - k výrobě krmného droždí Torula, k výrobě přípravku Diastabil; 

- Denatonium benzoát (Bitrex, Benzyldiethyl-N-2,6-xylylcarbamoyl-metyl-amonium 

benzoát) - k technickému použití u zpracovatele lihu, čímž se rozumí veškeré použití 

mimo prodeje a výroby výrobků s obsahem tohoto lihu (jedná se o nedostatečnou 

denaturaci lihu a navíc líh syntetický technický, pro který byla denaturace určena, se 

v ČR již nevyrábí); 

- Bitrex (Benzyldiethyl-N-2,6-xylylcarbamoyl-metyl-amonium benzoát) - k technickému 

použití u zpracovatele lihu, čímž se rozumí veškeré použití mimo prodeje a výroby 

výrobků s obsahem tohoto lihu (jedná se o nedostatečnou denaturaci lihu a navíc líh 

kvasný hydrogenačně rafinovaný, pro který byla denaturace určena, se v ČR již 

nevyrábí); 

- Etyltercbutylether (ETBE) - k výrobě ETBE; 

- Metyltercbutylether (MTBE) - K výrobě ETBE. 

Ostatní položky uvedené v aktuálně platné příloze č. 2 se nemění. 

Zároveň je tato příloha doplněna o následující nové kombinace denaturačních prostředků 

tak, jak vyplynulo z poznatků a potřeb z praxe: 

- Ocet kvasný lihový o koncentraci 10 až 20 % hm. - k výrobě kvasného lihového octa     

o koncentraci 10 až 20 % hm. tak, aby líh po denaturaci obsahoval minimálně 200 ml 

10 % kyseliny octové na 1 l absolutního alkoholu; 

- 2-propanol (Isopropylalkohol) - k výrobě čistých chemikálií, k výrobě katalyzátorů,        

k výrobě kosmetických a dezinfekčních přípravků, k odmašťování desek plošných 

spojů při výrobě měřících a leteckých přístrojů, při výrobě doplňků stravy - proces vlhké 

granulace; 

- Dietylftalát, terc-butanol (t-butanol) - k výrobě kosmetických přípravků; 

- Mentol - k výrobě kosmetických přípravků, které přichází do styku s dutinou ústní; 

- Thymol – k výrobě kosmetických přípravků, které přichází do styku s dutinou ústní; 
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- 2-propanol (Isopropylalkohol), Bitrex - k výrobě parfémů a toaletních vod; 

- Terc-butanol (t-butanol), Bitrex - k výrobě parfémů a toaletních vod; 

- 2-propanol (Isopropylalkohol) - výroba vod pro ústní nebo zubní hygienu; 

- Terc-butanol (t-butanol) - výroba vod pro ústní nebo zubní hygienu; 

- Bitrex, Metyletylketon, 2-propanol (Isopropylalkohol) – k výrobě drogistického zboží     

a k výrobě aditiv do motorových paliv; 

- Bitrex, Metyletylketon, 2-propanol (Isopropylalkohol) - výroba gelových podpalovačů, 

výroba lihového paliva do biokrbů, výroba hořlavých past; 

- Bitrex, Metyletylketon, 2-propanol (Isopropylalkohol) - k výrobě nemrznoucích směsí, 

autokosmetiky a čisticích přípravků; 

- Bitrex, 2-propanol (Isopropylalkohol), Terc-butanol (t-butanol) - k výrobě nemrznoucích 

směsí, autokosmetiky a čisticích přípravků; 

- Octan etylnatý, Bitrex – k výrobě barev, ředidel a k ředění barev sloužící k potisku 

obalových materiálů. 

Novelizovaná příloha č. 2 také nově reflektuje dvě doporučení Evropské komise vydaná DG 

TAXUD, která vzešla z jednání expertní skupiny pro nepřímé daně (Draft Recommendation 

ITEG/R3/2014 a ITEG/R/2/2014). Konkrétně se jedná o položky č. 16 -19. 

Příloha č. 2 byla rovněž nově rozšířena o tzv. CAS kódy pro jednotlivé denaturační 

prostředky tak, jak uvádí nařízení Komise (ES) č. 3199/93 a obě zmíněná doporučení 

Evropské komise. Registrační číslo CAS je jednoznačný numerický identifikátor, používaný    

v chemii pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, směsi a slitiny.  

 

K Čl. II 

Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, neboť obsahuje některé nové technické 

specifikace ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze 

dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických 

předpisů. Z uvedeného důvodu podstoupí návrh vyhlášky notifikační proces podle směrnice 

98/34/ES. 

 

K Čl. III – Účinnost 

 

S ohledem na nezbytnou notifikaci předpisu a skutečnost, že Ministerstvem zemědělství 

vydávaná Povolení výjimky v užití denaturačního prostředku mají platnost vždy do konce 

kalendářního roku, je navrženo nabytí účinnosti vyhlášky na 1. ledna 2017. 
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