
IX. 

 
 

Teze vyhlášek 

 

Ministerstvo financí předkládá spolu s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony 

v oblasti daní, teze vyhlášek v tomto navrhovaném rozsahu. 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých 

ustanovení zákona o povinném značení lihu 

 

Navrhovaná změna souvisí se zavedením povinnosti držitele kontrolních pásek ke značení 

lihu v § 35 odst. 2 zákona č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu, ve znění pozdějších 

předpisů, nově vedle zničení, ztráty nebo odcizení kontrolní pásky oznamovat správci daně 

také porušení kontrolní pásky, kterou byl označen líh, který nebyl uveden do volného 

daňového oběhu. Tuto změnu je nutno promítnout do způsobu a formy vedení evidence 

kontrolních pásek podle § 7 vyhlášky č. 334/2013 Sb. a ve vzoru formuláře v příloze č. 3 

k této vyhlášce. 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 358/2014 Sb., k provedení některých 

ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti 

s vymáháním práv duševního vlastnictví 

 

V rámci vyhlášky č. 358/2014 Sb. se navrhuje zjednodušení vzoru žádosti osoby oprávněné 

vymáhat právo duševního vlastnictví o přijetí opatření na vnitrostátním trhu v rámci přílohy 

č. 1, neboť vzor žádosti se v praxi ukázal jako příliš komplikovaný. 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých 

ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů 
 

V rámci ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) zákona č. 242/2016, celní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, se nově navrhuje upravit zmocnění Ministerstva financí k vydání 

prováděcí vyhlášky upravující náležitosti a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jinou 

osobou. Zmocnění navazuje na změnu zákonné úpravy, kdy podle navrhovaného ustanovení 

§ 31 celního zákona může být clo zajištěno jakoukoli jinou osobou, tedy nejen celním 

zástupce, který jedná na základě přímého zastoupení (jako tomu bylo dosud). Tato změna 

bude promítnuta v § 4 návrhu vyhlášky č. 245/2016 Sb. a v odpovídajících přílohách č. 5 a 6 

k této vyhlášce. 
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