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Váš dopis zn. /ze dne

Žádost o postoupení informace v případech oznámení o prodeji lihovin v rámci
příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí.

Dobry den,

v rámci vzájemné spolupráce a především vzájemné ,,kolegiality" se na Vás obracíme
s Žádostí o postoupení této informace, v případech oznámeni o prodeji lihovin v rámci
příležitostného prodeje (v souladu s § 14 zákona ě. 6512017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykoqých látek), na všechny podřízené obce Pardubického kraje
a dále předevŠím na vŠechny spolky, sdružení spadající pod uvedené obceo které
pořádají výše uvedené společenské a kulturní akce.

Jelikož se vsoučasné době,objevují případy, kdy ne všechna podaná oznámení jsou
v souladu s uvedeným § 14 záko;ra ó. 6512017 Sb., (např. ve věci včasného oznámení konání
akce nejpozději tj. 5 pracovních 8nů před konáním akce, absence všech povinných informací
v oznátmeních, atd...) a tedy ze štrany provozovatele konané akce může docházet k naplnění
skutkové podstaty přestupkrrrs odkazem na ustanovení § 247a, zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, s možným náŠÍedným dořešením přestupku, připomínáme k dané věci
následuj ící informační poučení:

o Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 65/20]7 Sb. lze lihoviny v rúmci příIežitostného prodeje prodávat
pouze na ochutnávce lihovin, ujřočním, farmářskem q tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční,
kulturní, taneční a jim podobné alrci (toto ustanovení se nú
lihovinv není možné, viz ustanovení § 14 odst. 1 nížd.

c ostatní alkoholicW nápoje (s uýjimkou lihovin) lze v rámci příležitostného prodeje podle ustanovení § 14
od§t. ] zákona č. 65/2017 Sb. prodávat na achutnávce vína, ochutnávce čóstečně zluašených hroznovych
moštŮ, farmářsWm a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, laiturní, taneční a jim podobné
alrci; na veřejnosti přísUpné sportovní akci lze v rómci příIežitostného prodeje prodávat atkoholické
nópoje obsahující neivýše 4,3 %o objemovú ethanolu a yíno.
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:'
poďle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb. osoba, Herá hodlú prodóvat lihoviny poďle ustanovení §
14 odst. 2 téhož ,ákono, je povinna prodej lihovin písemně oznámit správci spotřební daně, v jehoŽ Územní

působnosti se bude próari uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnŮ před zahájením prodeje.
-Obsahové 

náležitosti oznámení jsou dárty ustanovením § l4 odst. 4 zákona 65/2017 Sb.

podle ust. § 2 písm. j zákona 65/2017 Sb., se alkoholiclcým nópojem rozumí nápoj obsahující více neŽ 0,5 '%

objemouých ethanolu.

Současně sdělujeme, že aktuální formulář k oznámení výše uvedených akcí tvoří přÍlohu

této žádosti a dále je dostupný na webu Celní správy ČR, kde je zpřístupněn pro veřejnost

ZFo formuláí "Oznámení o chystaném prodeji lihovin na kulturní akci dle § 14 odst. 2 zák.

6512017 Sb.". Formulář je doitupný v sekci ,,Fotmuláře online" a dále v sekci ..Daně",

,,Spotřební daně", ,,Aktuality z oblasti SPD":

http s : //wv,w. ce lni sprava. czlczidanelspotreb4i-darre/Strank},/d et'ault. aspx

Děkuji za spolupráci ajsem s po4dravem

Vyvěšeno 1 § -0i- ?fil§

*
Sejmtfi§

mjr. Mgr. Adam Synek
vedoucí odboru

Odbor 6 - Dohledu
Celní úřad pro Pardubický kraj

cÚ pnrcx
Brloh ú9

Fřels}llř: §35 {l]

příloha: oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje (v souladu s § 14 zákona

č.65120117 Sb., v platrrém znění)
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