
IV. 

TEXT ČÁSTÍ VYHLÁŠEK V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 
A DOPLNĚNÍ 

K části první návrhu vyhlášky 

Platné znění částí vyhlášky č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona 
o  povinném značení lihu, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 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 pásek, 
d) množství lihu ve spotřebitelském balení vyjádřené v mililitrech etanolu při 20 °C, 
e) rozměr kontrolní pásky, 
f) místo značení lihu, 
f) g) návrh dne převzetí kontrolních pásek, 
g) h) datum objednávky a 
h) i) jméno a podpis osoby povinné značit líh, popřípadě jméno a podpis osoby oprávněné jednat 

jménem osoby povinné značit líh. 
(2) Vzor objednávky kontrolní pásky je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

§ 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 evidenčních 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 počítačové 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 odběrný list kontrolních pásek, písemné 

potvrzení správce daně o vrácení kontrolní pásky a oznámení držitele o zničení, ztrátě nebo 
odcizení kontrolní pásky. 

(5) Odstavce 1 až 4 se použijí obdobně, dojde-li k porušení kontrolní pásky, kterou 
byl označen líh, který nebyl uveden do volného daňového oběhu. 
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§ 11 

Prodejní cena kontrolní pásky 
Prodejní cena kontrolní pásky je 0,44 Kč 0,46 Kč. 

§ 12a 

Vzory formulářových podání 
(1) Vzor přihlášky k registraci osoby povinné značit líh pro fyzické osoby je uveden 

v příloze č. 6 k této vyhlášce. 
(2) Vzor přihlášky k registraci osoby povinné značit líh pro právnické osoby je uveden 

v příloze č. 7 k této vyhlášce. 
(3) Vzor přihlášky k registraci distributora lihu pro fyzické osoby je uveden v příloze 

č. 8 k této vyhlášce. 
(4) Vzor přihlášky k registraci distributora lihu pro právnické osoby je uveden 

v příloze č. 9 k této vyhlášce. 
(5) Vzor oznámení o změně registračních údajů distributora lihu, oznámení o změně 

registračních údajů osoby povinné značit líh a žádosti o zrušení registrace je uveden 
v příloze č. 10 k této vyhlášce. 

(6) Vzory podle odstavců 1 až 5 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich 
vyplnění. 

§ 12b 

Formulářové podání podané elektronicky 
Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém 

podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 12a, se použijí také v rámci struktury 
formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno 
elektronicky. 

§ 12c 

Formát formulářového podání 
Formulářové podání podle § 12a lze elektronicky podat pouze ve formátu XML. 

§ 12d 

Společná ustanovení pro formulářová podání 
Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura 

formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru 
podle § 12a, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání 
a údajů podle § 12b také v případě, že  
a) textová část je v jiném než českém jazyce, 
b) obsahuje odlišný údaj o časovém období, 
c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně 

sdělovaných údajů, 
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d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých 
technologických postupů výroby tiskopisu. 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.  
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 334/2013 Sb. 
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.
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K části druhé návrhu vyhlášky 

Platné znění částí vyhlášky č. 358/2014 Sb., k provedení některých ustanovení zákona 
o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního 

vlastnictví, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 358/2014 Sb.  
Vzor žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trh 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 358/2014 Sb. 
Vzor žádosti o změnu rozhodnutí pro vnitrostátní trh 
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K části třetí návrhu vyhlášky 

Platné znění částí vyhlášky č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního 
zákona, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 4 

Náležitosti a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla celním zástupcem, který jedná na 
základě přímého zastoupení 

Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jinou osobou 
(1) Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záruční 

listiny celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení, jinou osobou je uveden 
v příloze č. 5 k této vyhlášce. 

(2) Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou celním zástupcem, který 
jedná na základě přímého zastoupení, jinou osobou je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. 

§ 7a 

Vzory formulářových podání 
(1) Vzor přihlášky k registraci zpravodajské jednotky k vykazování statistických 

údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Evropské unie je uveden v příloze č. 10 k této 
vyhlášce. 

(2) Vzor zjednodušené varianty přihlášky k registraci zpravodajské jednotky 
k vykazování statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Evropské unie je 
uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce. 

(3) Vzor oznámení o změně registračních údajů zpravodajské jednotky k vykazování 
statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Evropské unie je uveden 
v příloze č. 12 k této vyhlášce. 

(4) Vzory podle odstavců 1 až 3 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich 
vyplnění. 

§ 7b 

Formulářové podání podané elektronicky 
Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém 

podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 7a, se použijí také v rámci struktury 
formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno 
elektronicky. 

§ 7c 

Formát formulářového podání 
Formulářové podání podle § 7a lze elektronicky podat pouze ve formátu XML. 
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§ 7d 

Společná ustanovení pro formulářová podání 
Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura 

formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru 
podle § 7a, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů 
podle § 7b také v případě, že  
a) textová část je v jiném než českém jazyce, 
b) obsahuje odlišný údaj o časovém období, 
c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně 

sdělovaných údajů, 
d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých 

technologických postupů výroby tiskopisu. 

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 245/2016 Sb. 

Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny 
jinou osobou 

 
ZÁRUČNÍ LISTINA PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ CLA JEDNOTLIVOU JISTOTOU 

S POUŽITÍM ZÁRUČNÍ LISTINY JINOU OSOBOU 
I. Závazek ručitele 
 
1. Podepsaný/podepsaná1 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
s bydlištěm či sídlem v 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
poskytuje tímto společně a nerozdílně správci cla, který záruku povolil (dále jen „úřad 
záruky“) v .................................................................................................................................... 
jistotu do maximální výše ........................................................................................................... 
 
ve prospěch Evropské unie zahrnující Belgické království, Bulharskou republiku, Českou 
republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, 
Irsko, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Chorvatskou 
republiku, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou 
republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Republiku Malta, Nizozemské 
království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, 
Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku a Švédské 
království a ve prospěch Andorrského knížectví, Republiky San Marino2, Islandské 
republiky, Republiky Severní Makedonie, Norského království, Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, Švýcarské konfederace a Turecké republiky3, za 
veškeré částky, které osoba poskytující tuto jistotu4:*) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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dluží nebo bude dlužit výše uvedeným zemím jako clo nebo jiná obdobná peněžitá plnění, 
která jsou spravována společně se clem5 souvisejících s níže popsaným zbožím 
podléhajícím následující celní operaci6: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Popis zboží: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Podepsaný/podepsaná uděluje výslovný souhlas k tomu, aby osoba (příjmení, jméno nebo 
název, EORI):…........................................................................................................................, 
která poskytuje jistotu jako jiná osoba, zajistila clo a jiná obdobná peněžitá plnění za 
osobu, namísto níž jistotu poskytuje. 
 
2. Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že ve lhůtě 30 dnů od první písemné výzvy 
příslušných orgánů zemí uvedených v bodě 1 bez odkladu uhradí požadované částky, 
pokud sám/sama nebo jiná dotčená osoba před uplynutím této lhůty uspokojivě 
neprokáže příslušným orgánům, že byl vyřízen zvláštní celní režim s výjimkou celního 
režimu konečného užití, bylo řádně ukončeno dočasné uskladnění nebo dohled celních 
orgánů nad zbožím v celním režimu konečného užití nebo že v případě jiných operací, než 
jsou zvláštní celní režimy a dočasné uskladnění, byla napravena situace zboží. 
 
Příslušné orgány mohou na žádost podepsaného/podepsané z jakýchkoliv důvodů, které 
uznají za hodné zřetele, třicetidenní lhůtu, v níž je podepsaný/podepsaná ode dne výzvy 
povinen/povinna zaplatit požadované částky, prodloužit. Náklady, které vzniknou 
prodloužením lhůty, a zejména jakékoli úroky se vypočtou tak, aby jejich výše odpovídala 
částce, která by byla v takovém případě požadována na peněžním nebo finančním trhu 
dané země. 
 
3. Tento závazek vzniká ode dne jeho povolení úřadem záruky. Podepsaný/podepsaná 
nadále ručí za uhrazení všech dluhů vzniklých v průběhu celních operací, které jsou 
zajištěny tímto závazkem a které byly zahájeny přede dnem zrušení záruční listiny nebo 
odstoupení od ručitelského závazku, a to i tehdy, je-li platba požadována po tomto dni. 
 
4. Pro účely tohoto závazku uvádí podepsaný/podepsaná doručovací adresu v každé z 
dalších zemí uvedených v bodě 17: 
 
Země Příjmení a jméno nebo název a úplná 

adresa bydliště nebo sídla 
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Podepsaný/podepsaná uznává, že veškerá korespondence a oznámení a jakékoli formality 
nebo postupy vztahující se k tomuto závazku adresované nebo podané písemně na jednu 
z doručovacích adres budou považovány za řádně doručené jeho/její osobě. 
 
Podepsaný/podepsaná uznává pravomoc soudů příslušných pro místa, kde má doručovací 
adresu. 
 
Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že nebude své doručovací adresy měnit, a pokud musí 
jednu nebo více z nich změnit, uvědomí o tom předem úřad záruky. 
 
V .................................... 
dne ................................ 
 
.................................................................... 

(Podpis)8 

 
II. Povolení úřadem záruky 
 
Úřad záruky ................................................................................................................................ 
Povolení č. j. /GRN ….................................................................................................................. 
Závazek ručitele přijat dne .................................................................................... za účelem 
zajištění celní operace na základě celního prohlášení/prohlášení pro dočasné uskladnění 
č./MRN......................................................... ze dne ………………………............................ 9 

 
 
....................................................................................................................................................... 

(Razítko a podpis) 
 
1) Příjmení a jméno nebo název, EORI. 
2) Odkazy na Andorrské knížectví a Republiku San Marino se vztahují pouze na operace 
tranzitního režimu Unie. 
3) Škrtněte název státu/států, na jehož/jejichž území se jistota nepoužije. 
4) Příjmení a jméno nebo název a úplná adresa osoby, která poskytuje jistotu. 
5) Platí pro jiná obdobná peněžitá plnění v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, kdy 
se jistota používá pro propuštění zboží do společného tranzitního režimu nebo tranzitního 
režimu Unie nebo může být použita ve více než jednom členském státě. 
6) Doplňte jednu z následujících celních operací: 
a) dočasné uskladnění; 
b) tranzitní režim Unie/společný tranzitní režim; 
c) celní režim uskladňování v celním skladu; 
d) celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla; 
e) celní režim aktivního zušlechťovacího styku; 
f) celní režim konečného užití; 
g) celní režim propuštění do volného oběhu na základě běžného celního prohlášení bez 
odkladu platby; 
h) celní režim propuštění do volného oběhu na základě běžného celního prohlášení s 
odkladem platby; 
i) celní režim propuštění do volného oběhu na základě celního prohlášení podaného podle 
článku 166 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, 
kterým se stanoví celní kodex Unie; 
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j) celní režim propuštění do volného oběhu na základě celního prohlášení podaného podle 
článku 182 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, 
kterým se stanoví celní kodex Unie; 
k) celní režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla; 
l) jiný druh celní operace - uveďte jaký. 
7) Jestliže právní předpisy daného státu neupravují doručovací adresy, jmenuje ručitel v 
této zemi zástupce oprávněného přijímat jakákoli sdělení určená ručiteli a závazky 
uvedené v bodě 4 druhém a čtvrtém odstavci musí být podle toho odpovídajícím způsobem 
upraveny. Pro rozhodování právních sporů týkajících se této jistoty jsou příslušné soudy 
podle doručovacích adres ručitele nebo jeho zástupců. 
8) Před podpisem musí osoba podepisující dokument vlastní rukou uvést: „Jistota ve výši 
... “ (s částkou vypsanou slovy). 
9) Vyplní správce cla (celní úřad), kde bylo zboží propuštěno do celního režimu nebo bylo 
dočasně uskladněno. 

 
 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 245/2016 Sb. 
 

Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou jinou osobou 
 

 
ZÁRUČNÍ LISTINA PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ CLA SOUBORNOU JISTOTOU 

JINOU OSOBOU 
 
I. Závazek ručitele 
 
1. Podepsaný/podepsaná1 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................
s bydlištěm či sídlem v ................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
poskytuje tímto společně a nerozdílně správci cla, který záruku povolil (dále jen „úřad 
záruky“) v ……………………………………………………………………………………… 
jistotu do maximální výše ........................................................................................................... 
 
ve prospěch Evropské unie zahrnující Belgické království, Bulharskou republiku, Českou 
republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, 
Irsko, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Chorvatskou 
republiku, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou 
republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Republiku Malta, Nizozemské 
království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, 
Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku a Švédské 
království a ve prospěch Andorrského knížectví, Republiky San Marino2, Islandské 
republiky, Republiky Severní Makedonie, Norského království, Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, Švýcarské konfederace a Turecké republiky3, 
 
za veškeré částky, které osoba poskytující tuto jistotu4: .................................................... 
dluží nebo bude dlužit výše uvedeným zemím jako clo nebo jiná obdobná peněžitá plnění, 
která jsou spravována společně se clem5, jež vznikly nebo mohou vzniknout v souvislosti 
se zbožím podléhajícím celním operacím uvedeným v bodě 1a a/nebo 1b. 
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Maximální výše jistoty se skládá z částky: 
......................................................................................................................................................, 
a) která představuje 100 %/50 %/30 %6 části referenční částky odpovídající výši cla nebo 
jiných obdobných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, které mohou 
vzniknout, a rovnající se součtu částek uvedených v bodě 1a, 
a 
......................................................................................................................................................, 
b) která představuje 100 %/30 %7 části referenční částky odpovídající výši cla nebo jiných 
obdobných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, které vznikly, a 
rovnající se součtu částek uvedených v bodě 1b. 
 
1a. Níže jsou pro jednotlivé celní operace uvedeny částky, které tvoří část referenční 
částky odpovídající výši cla nebo jiných obdobných peněžitých plnění, která jsou 
spravována společně se clem, které mohou vzniknout8: 
a) dočasné uskladnění - ...; 
b) tranzitní režim Unie/společný tranzitní režim - ...; 
c) celní režim uskladňování v celním skladu - ...; 
d) celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla - ...; 
e) celní režim aktivního zušlechťovacího styku - ...; 
f) celní režim konečného užití - ...; 
g) jiný druh celní operace - uveďte jaký - .... 
 
1b. Níže jsou pro jednotlivé celní operace uvedeny částky, které tvoří část referenční 
částky odpovídající výši cla nebo jiných obdobných peněžitých plnění, která jsou 
spravována společně se clem, které vznikly9: 
a) propuštění do celního režimu volného oběhu na základě běžného celního prohlášení bez 
odkladu platby - ...; 
b) propuštění do celního režimu volného oběhu na základě běžného celního prohlášení s 
odkladem platby - ...; 
c) propuštění do celního režimu volného oběhu na základě celního prohlášení podaného 
podle článku 166 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 
2013, kterým se stanoví celní kodex Unie - ...; 
d) propuštění do celního režimu volného oběhu na základě celního prohlášení podaného 
podle článku 182 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 
2013, kterým se stanoví celní kodex Unie - ...; 
e) celní režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla - ...; 
f) celní režim konečného užití10- ……………………………………………………………..; 
g) jiný druh celní operace - uveďte jaký - ……………………………………………............ 
 
Podepsaný/podepsaná uděluje výslovný souhlas k tomu, aby osoba (příjmení, jméno, 
název, EORI):  ............................................................................................................................, 
která poskytuje jistotu jako jiná osoba, zajistila clo a jiná obdobná peněžitá plnění za 
osobu, namísto níž jistotu poskytuje. 
 
2. Podepsaný/á se zavazuje, že ve lhůtě 30 dnů od první písemné výzvy příslušných orgánů 
zemí uvedených v bodě 1 bez odkladu uhradí požadované částky až do uvedené maximální 
výše, pokud sám/sama nebo jiná dotčená osoba před uplynutím této lhůty uspokojivě 
neprokáže příslušným orgánům, že byl vyřízen zvláštní celní režim s výjimkou celního 
režimu konečného užití, bylo řádně ukončeno dočasné uskladnění nebo dohled správce 
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cla nad zbožím v celním režimu konečného užití nebo že v případě jiných operací, než jsou 
zvláštní celní režimy, byla napravena situace zboží. 
 
Příslušné orgány mohou na žádost podepsaného/podepsané z jakýchkoliv důvodů, které 
uznají za hodné zřetele, třicetidenní lhůtu, v níž je podepsaný/podepsaná ode dne výzvy 
povinen/povinna zaplatit požadované částky, prodloužit. Náklady, které vzniknou 
prodloužením lhůty, a zejména jakékoli úroky se vypočtou tak, aby jejich výše odpovídala 
částce, která by byla v takovém případě požadována na peněžním nebo finančním trhu 
dané země. 
 
Tato částka může být snížena o částky již zaplacené na základě tohoto závazku pouze v 
případě, že byl/byla podepsaný/podepsaná vyzván/vyzvána k uhrazení dluhu vzniklého 
během celní operace, která byla zahájena před doručením výzvy k zaplacení nebo ve lhůtě 
30 dnů od jejího doručení. 
 
3. Tento závazek vzniká ode dne jeho povolení úřadem záruky. Podepsaný/podepsaná 
nadále ručí za uhrazení všech dluhů vzniklých v průběhu celních operací, které jsou 
zajištěny tímto závazkem a které byly zahájeny přede dnem zrušení záruční listiny nebo 
odstoupení od ručitelského závazku, a to i tehdy, je-li platba požadována po tomto dni. 
 
4. Pro účely tohoto závazku uvádí podepsaný/podepsaná doručovací adresu11 v každé z 
dalších zemí uvedených v bodě 1: 
 
Země Příjmení a jméno nebo název a úplná 

adresa bydliště nebo sídla 
  
  
  
  
  
  
  

 
Podepsaný/podepsaná uznává, že veškerá korespondence a oznámení a jakékoli formality 
nebo postupy vztahující se k tomuto závazku adresované nebo podané písemně na jednu 
z doručovacích adres budou považovány za řádně doručené jeho/její osobě. 
 
Podepsaný/podepsaná uznává pravomoc soudů příslušných pro místa, kde má doručovací 
adresu. 
 
Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že nebude své doručovací adresy měnit, a pokud musí 
jednu nebo více z nich změnit, uvědomí o tom předem úřad záruky. 
 
V .................................... 
dne ................................ 
 
.................................................................... 

(Podpis)12 

 
II. Povolení úřadem záruky 
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Úřad záruky ................................................................................................................................ 
Povolení č. j./GRN ....................................................................................................................... 
Závazek ručitele přijat dne ........................................................................................................ 
 
 
           
....................................................................................................................................................... 

 (Razítko a podpis) 
 
1) Příjmení a jméno nebo název, EORI. 
2) Odkazy na Andorrské knížectví a Republiku San Marino se vztahují pouze na operace 
tranzitního režimu Unie. 
3) Škrtněte název státu/států, na jejímž/jejichž území se jistota nepoužije. 
4) Příjmení a jméno nebo název a úplná adresa, EORI osoby, která poskytuje jistotu, 
5) Platí pro jiná peněžitá plnění, která jsou spravována společně se clem v souvislosti s 
dovozem nebo vývozem zboží, kdy se jistota používá pro propuštění zboží do společného 
tranzitního režimu nebo tranzitního režimu Unie nebo může být použita ve více než 
jednom členském státě nebo jedné smluvní straně. 
6) Nehodící se škrtněte. 
7) Nehodící se škrtněte. 
8) Režimy jiné než společný tranzitní režim platí pouze v Evropské unii. 
9) Režimy jiné než společný tranzitní režim platí pouze v Evropské unii. 
10) Pro částky deklarované v celním prohlášení pro celní režim konečného užití. 
11) Jestliže právní předpisy daného státu neupravují doručovací adresy, jmenuje ručitel 
v této zemi zástupce oprávněného přijímat jakákoli sdělení určená ručiteli a závazky 
uvedené v bodě 4 druhém a čtvrtém odstavci musí být podle toho odpovídajícím způsobem 
upraveny. Pro rozhodování právních sporů týkajících se této jistoty jsou příslušné soudy 
podle doručovacích adres ručitele nebo jeho zástupců. 
12) Před podpisem musí osoba podepisující dokument vlastní rukou uvést: „Jistota ve výši 
... “ (s částkou vypsanou slovy). 
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 245/2016 Sb. 

Paušální náklady řízení ve věci závazné informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) 
Zkouška 
Kod Kód 

SOP 

Název SOP (Standardní operační postup) Cena / Náklady Měna 

D01001 Stanovení obsahu vybraných esterů, aldehydů a alkoholů v destilátech pomocí GC/FID 1378 CZK 
D01002 Stanovení poměrného zastoupení mastných kyselin v živočišných a rostlinných tucích a olejích pomocí GC/FID 1895 CZK 
D01003 Stanovení obsahu ethanolu pomocí GC/FID 976 CZK 
D01004 Stanovení obsahu mléčného tuku v potravinách pomocí GC/FID 1895 CZK 
D01005 Stanovení obsahu vybraných omamných a psychotropních látek pomocí plynové chromatografie 1050 CZK 
D01006 Stanovení obsahu C, H, N a S pomocí elementárního analyzátoru 741 CZK 
D01007 Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzínu plynovou chromatografií s přepínáním kolon 1837 CZK 
D01008 Stanovení obsahu ethanolu v automobilovém benzínu pomocí GC/FID 718 CZK 
D01009 Stanovení obsahu vybraných těkavých denaturačních prostředků lihu pomocí GC/FID 976 CZK 
D01010 Stanovení obsahu vybraných denaturačních prostředků lihu na bázi uhlovodíků pomocí GC/FID 976 CZK 
D01013 Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) pomocí GC/FID 730 CZK 
D01014 Stanovení obsahu chemické látky (čistoty) pomocí GC/FID 1100 CZK 
D01015 Stanovení chromatografického profilu ropných látek pomocí GC/FID 685 CZK 
D02001 Stanovení obsahu vybraných alkoholů pomocí HPLC/RID 1378 CZK 
D02002 Důkaz přítomnosti kyseliny askorbové pomocí HPLC 379 CZK 
D02003 Stanovení kofeinu a theobrominu ve výrobcích neobsahujících mléko a cereálie pomocí HPLC/DAD 1091 CZK 
D02004 Stanovení kofeinu a theobrominu ve výrobcích obsahujících mléko a cereálie pomocí HPLC 1160 CZK 
D02005 Stanovení sacharidů pomocí HPLC/RID 1091 CZK 
D02006 Stanovení benzoátu v ethanolu a lihovinách pomocí HPLC 655 CZK 
D02007 Stanovení obsahu škrobu v krmivech enzymaticky 1795 CZK 
D02008 Stanovení aniontů organických kyselin pomocí HPLC 1292 CZK 
D02009 Stanovení obsahu benzoátu denatonia (Bitrexu) pomocí HPLC/DAD 655 CZK 
D02010 Stanovení alkoholických cukrů pomocí HPLC 1091 CZK 
D02011 Stanovení umělých sladidel pomocí HPLC dle ČSN EN 12856 1194 CZK 
D02012 Důkaz přítomnosti lipofilních vitaminů pomocí HPLC 1114 CZK 
D02013 Stanovení konzervačních kyselin pomocí HPLC 1022 CZK 
D02014 Důkaz přítomnosti vitaminů rozpustných ve vodě pomocí HPLC 747 CZK 
D02015 Důkaz přítomnosti degradačních produktů benzoátu denatonia v ethanolu a lihovinách pomocí HPLC/DAD 1068 CZK 
D02016 Stanovení parametrů (sacharóza, invertní cukr, isoglukóza) a (škrob a glukóza) pomocí HPLC/RID a dopočtem 2182 CZK 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUSAYPAL)



 - 50 - 

D02017 Stanovení obsahu vybraných aldehydů a ketonů pomocí HPLC/DAD 1378 CZK 
D02018 Stanovení obsahu značkovací látky (SY124) v palivech a mazivech pomocí HPLC/DAD 414 CZK 
D02019 Stanovení obsahu vybraných omamných a psychotropních látek a prekurzorů pomocí HPLC/DAD 1722 CZK 
D02020 Stanovení obsahu vybraných denaturačních prostředků v lihu pomocí HPLC 1378 CZK 
D02022 Stanovení obsahu aminokyselin pomocí iontové chromatografie 2300 CZK 
D02023 Stanovení obsahu chemické látky (čistoty) pomocí HPLC 1100 CZK 
D03001 Důkaz přítomnosti cukrů v potravinách pomocí TLC 104 CZK 
D03002 Důkaz přítomnosti omamných a psychotropních látek (OPL) pomocí TLC 287 CZK 
D04001 Stanovení organických kyselin pomocí CITP a CZE 976 CZK 
D05001 Identifikace bílkovin v potravinách a potravinových přípravcích metodou denaturační gelové elektroforézy 707 CZK 
D06001 Identifikace těkavých látek pomocí GC/MS metodou headspace 833 CZK 
D06002 Důkaz přítomnosti degradačních produktů benzoátu denatonia v ethanolu a lihovinách pomocí GC/MS 1263 CZK 
D06003 Identifikace neznámé látky pomocí GC/MS 1631 CZK 
D06004 Stanovení obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorcích pomocí GC/MS 1500 CZK 
D06005 Identifikace omamných a psychotropních látek (OPL) pomocí IMS 1631 CZK 
D06006 Identifikace 3-methoxypropan-1,2-diolu a cyklických diglycerolů ve víně pomocí GC/MS 1263 CZK 
D06007 Stanovení obsahu polybromovaných difenyletherů (PBDE) a bifenylů (PBB) ve vzorcích pomocí GC/MS 3100 CZK 
D07001 Identifikace benzoátu denatonia (Bitrexu) pomocí LC/MS 919 CZK 
D07002 Identifikace neznámé látky pomocí LC/MS 1631 CZK 
D09001 Stanovení skupinového složení ropných látek pomocí sloupcové chromatografie 3272 CZK 
F01001 Stanovení plošné hmotnosti papíru a lepenky 356 CZK 
F01002 Stanovení granulometrického složení vzorku sítovým rozborem 701 CZK 
F01003 Stanovení délkové hmotnosti nití 356 CZK 
F01004 Stanovení plošné hmotnosti textilií 356 CZK 
F01005 Stanovení rozměru, distribuce podle délky a hmotnostního podílu zrn rýže 1223 CZK 
F01006 Stanovení šířky řezu tabákového vlákna 400 CZK 
F01007 Stanovení rozměru a hmotnosti tabákových výrobků 400 CZK 
F01008 Stanovení hmotnosti vzorku a hmotnostního podílu složek vzorku 150 CZK 
F01009 Stanovení rozměru vzorku 200 CZK 
F01010 Stanovení délkové hmotnosti skelných, uhlíkových, aramidových a  jiných zpevněných vláken 356 CZK 
F01011 Stanovení látek, které nejsou ze základních obilovin nesnížené jakosti 701 CZK 
F02001 Stanovení obsahu alkoholu ve vodně alkoholických roztocích denzitometricky 569 CZK 
F02002 Stanovení obsahu konvenčního extraktu v původní mladině u piva denzitometricky a dopočtem 953 CZK 
F02003 Stanovení hustoty kapalin metodou oscilační U-trubice 184 CZK 
F02004 Stanovení hustoty vnitřní podešve obuvi 184 CZK 
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F02005 Stanovení celkového extraktu ve víně 184 CZK 
F02006 Stanovení hustoty vzorku pyknometrickou metodou 184 CZK 
F02007 Stanovení hustoty vzorku hydrostatickou metodou 184 CZK 
F02008 Stanovení obsahu sušiny denzitometricky dle Nařízení Komise č. 951/2006 184 CZK 
F03001 Stanovení obsahu sušiny ve vybraných potravinách refraktometricky 64 CZK 
F03002 Stanovení indexu lomu 64 CZK 
F04001 Stanovení celkového škrobu polarimetricky dle Ewerse 684 CZK 
F04002 Stanovení polarizace cukru 299 CZK 
F05001 Stanovení povrchového napětí Du Noüyho metodou odtrhávání kroužků 299 CZK 
F06001 Stanovení kinematické viskozity pomocí kapilárního vizkozimetru a dopočet viskozitního indexu 546 CZK 
F06002 Stanovení viskozity pomocí Stabingerova viskozimetru a dopočet viskozitního indexu 546 CZK 
F06004 Stanovení viskozity polymerů kapilárním viskozimetrem 4500 CZK 
F07001 Stanovení pevnosti v tahu papíru a lepenky 884 CZK 
F07002 Stanovení pevnosti nití při přetrhu 884 CZK 
F07003 Stanovení pevnosti v tahu kovových materiálů 884 CZK 
F08001 Destilační zkouška ropných látek a dopočet cetanového indexu 1200 CZK 
F08002 Destilační zkouška ropných látek mikrodestilační metodou 750 CZK 
F09001 Stanovení hustoty ropných látek metodou oscilační U-trubice 150 CZK 
F09002 Stanovení oktanového čísla benzínu výzkumnou metodou 2583 CZK 
F09003 Stanovení filtrovatelnosti CFPP 1091 CZK 
F09004 Stanovení rozpustné barvy C ropných látek pomocí kolorimetru 138 CZK 
F09005 Stanovení hustoty ropných látek skleněným hustoměrem 184 CZK 
F10001 Stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku dle Clevelanda 408 CZK 
F10002 Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku dle Penskyho a Martense 689 CZK 
F10003 Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku dle Abela-Penskyho 517 CZK 
F11001 Stanovení bodu skápnutí (dropping point) plastických maziv 299 CZK 
F11003 Stanovení bodu tuhnutí (pour point) a bodu zákalu (cloud point) ropných látek 1530 CZK 
F12001 Stanovení přetlaku v lahvi 144 CZK 
F12002 Stanovení čísla poklesu (Hagbergova čísla) 442 CZK 
F12003 Stanovení sedimentačního indexu (Zeleny index) 465 CZK 
F12004 Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" 138 CZK 
F12005 Stanovení nasákavosti keramických předmětů 287 CZK 
F12006 Stanovení objemu kapalin 115 CZK 
F12007 Stanovení spalného tepla tuhých paliv kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě 661 CZK 
G01001 Stanovení obsahu sušiny (netěkavého podílu) a obsahu vody (vlhkosti) 230 CZK 
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G01002 Stanovení obsahu sušiny v roztocích obsahujících alkohol 178 CZK 
G01004 Stanovení obsahu sušiny v mléce, smetaně a zahuštěném neslazeném mléce 287 CZK 
G01005 Stanovení obsahu vody v sušeném mléce a sušené šlehačce 150 CZK 
G01006 Stanovení celkového obsahu sušiny v sýrech a tavených sýrech 178 CZK 
G01007 Stanovení obsahu vlhkosti v mase a masných výrobcích: referenční metoda 184 CZK 
G01008 Stanovení vlhkosti v obilovinách a výrobcích z obilovin 356 CZK 
G01009 Stanovení celkového suchého extraktu v lihovinách gravimetricky 178 CZK 
G02001 Stanovení obsahu popela 299 CZK 
G02002 Stanovení obsahu popela v papíru a lepence 454 CZK 
G02003 Stanovení obsahu popele v mase a masných výrobcích 454 CZK 
G02004 Stanovení obsahu sulfátového popela v ropných výrobcích 650 CZK 
G02005 Stanovení obsahu popela v ropných výrobcích 333 CZK 
G02006 Stanovení obsahu popela v ovocných a zeleninových šťavách 355 CZK 
G02007 Stanovení prchavé hořlaviny v černém uhlí a koksu 390 CZK 
G03001 Stanovení obsahu řezaného expandovaného tabáku gravimetricky 425 CZK 
G04001 Stanovení obsahu celulózových vláken ve dvousložkové směsi s polyesterovými vlákny na základě rozpustnosti 707 CZK 
G04002 Stanovení obsahu bavlněných a viskózových, měďnatých nebo stanovených typů modalových vláken ve dvousložkové směsi na základě rozpustnosti 707 CZK 
G04003 Stanovení obsahu proteinových vláken ve dvousložkové směsi na základě rozpustnosti 707 CZK 
G04004 Stanovení obsahu polyesterových (PES) vláken ve dvousložkové směsi na základě rozpustnosti 707 CZK 
G04005 Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku v másle, emulzích jedlých olejů a roztíratelných tucích 425 CZK 
G04006 Stanovení obsahu tuku v potravinách po extrakci gravimetricky 465 CZK 
G04007 Stanovení celkového obsahu tuku v mase a masných výrobcích 546 CZK 
G04008 Stanovení obsahu tuku v sýrech a výrobcích z nich 448 CZK 
G04009 Stanovení obsahu tuku v mléku a mléčných výrobcích: metoda dle Rõse-Gottlieba 345 CZK 
G04010 Stanovení obsahu vody a tukuprosté sušiny v másle a výpočet obsahu tuku 425 SKK 
G04011 Stanovení obsahu vláken ve třísložkové směsi na základě rozpustnosti 1007 CZK 
G04012 Stanovení obsahu vody v tabáku a tabákových výrobcích 207 CZK 
G04013 Stanovení celkové migrace plastů a elastomerů podle Vyhlášky 84/2001 Sb. 597 CZK 
G04014 Stanovení obsahu tuku v másle, emulzích jedlých olejů a roztíratelných tucích referenční metodou 425 CZK 
M01001 Stanovení celkového počtu mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích 377 CZK 
M01002 Stanovení počtu koliformních bakterií v mléce a mléčných výrobcích 377 CZK 
M02001 Zjištění přítomnosti antimikrobiálních látek v mléce a mléčných výrobcích pomocí testu DELVOTEST SP 178 CZK 
M02002 Stanovení množství sojové bílkoviny pomocí techniky ELISA 3444 CZK 
M02003 Stanovení DNA sex faktoru 919 CZK 
O01001 Stanovení vlákninového složení papíru 884 CZK 
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O01002 Stanovení pravosti kontrolních pásek na výrobcích z lihu a celní závěry 1458 CZK 
O01003 Stanovení názvu nití 638 CZK 
O02001 Makroskopické a mikroskopické posouzení vzorku 581 CZK 
O02002 Makroskopické a mikroskopické posouzení tabáku a tabákových výrobků 581 CZK 
O02003 Makroskopické a mikroskopické posouzení obuvi 581 CZK 
O02004 Makroskopické a mikroskopické posouzení keramických předmětů 581 CZK 
S01001 Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin ve směsi s minerálními oleji pomocí IČ spektrometrie 919 CZK 
S01002 Identifikace vzorku pomocí infračervené spektrometrie 511 CZK 
S01003 Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin ve směsi s minerálními oleji pomocí automatické IČ spektrometrie 919 CZK 
S01004 Stanovení oktanového čísla v bezolovnatém benzínu infračervenou spektrometrií 900 CZK 
S01005 Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzínu infračervenou spektrometrií 350 CZK 
S01006 Stanovení obsahu ethanolu pomocí infračervené spektrometrie v blízké oblasti (NIR) 450 CZK 
S01007 Identifikace vzorku pomocí Ramanovy spektrometrie 350 CZK 
S02001 Stanovení obsahu olova v automobilových benzínech pomocí rentgenfluorescenční spektrometrie 574 CZK 
S02002 Identifikace prvků pomocí retgenfluorescenční spektrometrie 1516 CZK 
S02003 Stanovení obsahu síry v ropných produktech pomocí retgenfluorescenční spektrometrie 1091 CZK 
S03001 Identifikace vzorku pomocí rentgendifrakční analýzy 2383 CZK 
S04001 Stanovení prvků kovových materiálů metodou optické emisní spektrometrie 1292 CZK 
S05001 Identifikace prvků ve vzorku pomocí ICP-AES 1378 CZK 
S05002 Stanovení obsahu prvků ve vzorku pomocí ICP-AES 1608 CZK 
S05003 Stanovení obsahu prvků ve vodě metodou ICP-AES 1263 CZK 
S05005 Stanovení obsahu prvků po migraci metodou ICP-OES podle Vyhlášky 84/2001 Sb. 1972 CZK 
S06001 Identifikace neznámé látky pomocí MALDI/MS 3500 CZK 
S07001 Strukturní analýza metodou NMR spektroskopie 2756 CZK 
S07002 Identifikace obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) pomocí 1H NMR spektrometrie 2756 CZK 
S08001 Stanovení izotopového poměru D/H v organických látkách pomocí 2H NMR spektrometrie 12571 CZK 
S08002 Stanovení původu ethanolu 563 CZK 
S08003 Stanovení izotopového poměru 13C/12C metodou EA-IRMS 11767 CZK 
S08004 Stanovení izotopového poměru 2H/1H a 18O/16O pomocí TC/EA-IRMS 12244 CZK 
S08005 Stanovení izotopového poměru 13C/12C metodou GC-C-IRMS 11767 CZK 
S08006 Stanovení izotopového poměru 2H/1H a 18O/16O pomocí IRMS rovnovážnou metodou 12244 CZK 
S09001 Stanovení obsahu hydroxyprolinu v mase a masných výrobcích pomocí UV-VIS 942 CZK 
S09002 Stanovení vybraných látek pomocí přístroje ReflectoQuant (Merck) 574 CZK 
S09003 Stanovení obsahu prolinu v ovocných a zeleninových šťávách pomocí UV-VIS 942 CZK 
S09004 Stanovení obsahu síry v ropných produktech pomocí ultrafialové fluorescence 976 CZK 
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S09005 Stanovení obsahu celkových polyfenolů spektrofotometricky 942 CZK 
S09006 Stanovení obsahu volného a hydrolyzovatelného formaldehydu kolorimetricky 942 CZK 
V01001 Stanovení obsahu vody titrací dle Karl Fischera volumetricky 391 CZK 
V01002 Stanovení obsahu vody v tabáku a tabákových výrobcích titrací dle Karl Fischera 546 CZK 
V01003 Stanovení obsahu vody v ropných výrobcích titrací dle Karl Fischera coulometricky 460 CZK 
V01004 Stanovení obsahu vody v etanolu titrací dle Karl Fischera coulometricky 460 CZK 
V01005 Stanovení obsahu vody titrací dle Karl Fischera coulometricky 460 CZK 
V02001 Stanovení čísla kyselosti a kyselosti titračně 207 CZK 
V02002 Stanovení čísla zmýdelnění titračně 684 CZK 
V02003 Stanovení hydroxylového čísla 397 CZK 
V02004 Stanovení těkavých kyselin ve víně titračně 431 CZK 
V02005 Stanovení celkových kyselin ve víně titračně 362 CZK 
V02006 Stanovení volných kyselin v lihu titračně 224 CZK 
V02007 Stanovení celkových esterů v lihu 287 CZK 
V02008 Stanovení dusíkatých zásad v lihu 287 CZK 
V02009 Stanovení celkového dusíku v zemědělských a potravinářských výrobcích podle Kjeldahla 684 CZK 
V02010 Stanovení titrační kyselosti v sušeném mléce 287 CZK 
V02011 Stanovení formolového indexu v ovocných a zeleninových šťávách 477 CZK 
V02013 Stanovení obsahu acetylových skupin v modifikovaných škrobech 437 CZK 
V02014 Stanovení obsahu oxidu uhličitého v šumivých vínech titračně 1700 CZK 
V03001 Stanovení celkového dusíku coulometrickou titrací bromnanem 374 CZK 
V03002 Manganometrické stanovení peroxidu 437 CZK 
V03003 Stanovení volného a celkového oxidu siřičitého ve vínech a vinných destilátech jodometricky 925 CZK 
V03004 Stanovení dextrosového ekvivalentu metodou podle Lanea a Eynona s konstantním titrem 684 CZK 
V03005 Stanovení redukujících cukrů vyjádřených jako invertní cukr nebo dextrosový ekvivalent podle Luffa-Schorla 747 CZK 
V03006 Stanovení peroxidového čísla v živočišných a rostlinných tucích a olejích 437 CZK 
V03007 Stanovení jodového čísla v živočišných a rostlinných tucích a olejích 408 CZK 
V04001 Stanovení obsahu chloridů titračně 299 CZK 
V04002 Stanovení obsahu chloridů potenciometrickou titrací v sýrech a výrobcích z nich 299 CZK 
V05001 Stanovení hodnoty pH vodných roztoků a disperzí 127 CZK 
V05002 Měření elektrické vodivosti vodných roztoků a disperzí 121 CZK 
V05003 Stanovení hodnoty pH výluhu podle Vyhlášky 84/2001 Sb. 364 CZK 
V05004 Stanovení hodnoty pH v ovocných a zeleninových šťávách 127 CZK 
X01001 Důkaz přítomnosti dichlorbenzenu pomocí GC/FID 379 CZK 
X01002 Stanovení chromatografického profilu GC/FID 329 CZK 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUSAYPAL)



 - 55 - 

X01003 Identifikace těkavých organických látek v lihu a lihovinách pomocí GC/FID 1378 CZK 
X01004 Stanovení obsahu methanolu pomocí GC/FID 380 CZK 
X01005 Stanovení obsahu nikotinu pomocí HPLC/DAD 1722 CZK 
X01006 Stanovení obsahu benzenu a toluenu pomocí GC/FID 1564 CZK 
Z01001 Zjištění přítomnosti uhličitanů 75 CZK 
Z01002 Zjištění přítomnosti kyslíkatých látek v automobilových benzínech 69 CZK 
Z01003 Zjištění přítomnosti cukrů - Molischova reakce 92 CZK 
Z01004 Zjištění přítomnosti škrobu jodovou zkouškou 104 CZK 
Z01005 Zjištění přítomnosti tříslovin 155 CZK 
Z01006 Zjištění přítomnosti chloridů 104 CZK 
Z01007 Důkaz organicky vázaného dusíku a síry 98 CZK 
Z01008 Zjištění přítomnosti bóru ve vzorku 138 CZK 
Z01009 Zjištění přítomnosti kyseliny askorbové pomocí Merck-testu 138 CZK 
Z01010 Důkaz přítomnosti fosforečnanů 140 CZK 
Z01011 Zjištění přítomnosti bílkovin ve vzorku reakcí s ninhydrinem 104 CZK 
Z01012 Zjištění přítomnosti kationtů a aniontů ve vzorku pomocí důkazových reakcí 180 CZK 
Z01013 Zjištění přítomnosti peroxidázy v potravinách 110 CZK 
Z01014 Zjištění přítomnosti polyfenoloxidázy v potravinách 110 CZK 
Z02001 Zjištění přítomnosti značkovací látky v ropných produktech 184 CZK 
Z02002 Zkoušení vzorků tabáku a tabákových výrobků - nakuřovací zkouška 173 CZK 
Z02003 Zjištění mísitelnosti s vodou 64 CZK 
Z02005 Zjištění hustoty primární formy PE 110 CZK 
Z03001 Senzorické posuzování potravin 365 CZK 
Z03002 Senzorické posuzování tabáku a tabákových výrobků 365 CZK 
Z03003 Senzorické posuzování krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin 365 CZK 
Z03004 Senzorické posuzování nevařeného ochuceného drůbežího masa 365 CZK 
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Cena za ostatní laboratorní výkony: 
 

Název položky Cena / 
Náklady 

Měna 

01.Cena za paušální operace se vzorkem 175 CZK 
02.Cena za interpretace v POZ 730 CZK 
03.Cena za podklady pro stanovisko k sazebnímu zařazení 730 CZK 
04.Cena za 1 hod. práce / nespecifikované úkony 730 CZK 
05.Cena za 2 hod. práce / nespecifikované úkony 1460 CZK 
06.Cena za 3 hod. práce / nespecifikované úkony 2190 CZK 
07.Cena za 4 hod. práce / nespecifikované úkony 2920 CZK 
08.Cena za 5 hod. práce / nespecifikované úkony 3650 CZK 
09.Cena za 6 hod. práce / nespecifikované úkony 4380 CZK 
10.Cena za 7 hod. práce / nespecifikované úkony 5110 CZK 
11.Cena za 7 až 10 hod. práce / nespecifikované úkony 10000 CZK 
12.Cena za 11 až 30 hod. práce / nespecifikované úkony 20000 CZK 
13.Cena za více než 30 hod. práce / nespecifikované úkony 30000 CZK 
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 245/2016 Sb. 
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 245/2016 Sb. 
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 245/2016 Sb. 
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	Náležitosti a vzor objednávky kontrolní pásky
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	§ 11
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