
Trang internet www.makro.cz/prodej alkoholu  
và www.certifikacelihovin.cz Giấy xác nhận xuất xứ của sản phẩm, phát hành 

trước ngày 31. 8. 2014 vẫn còn giá trị.

Thông tin về việc bán rượu
Kể từ ngày 1. 9. 2014 Chính phủ Cộng hòa Séc hủy bỏ Quyết  

định số 317/2012 Sb., liên quan đến văn bản chứng thực 
nguồn gốc một số loại rượu, rượu cất và rượu mạnh.

Theo đó, sẽ có  các thay đổi sau đây:
a)  Người được áp đặt nghĩa vụ xuất trình chứng thực nguồn gốc của rượu có nghĩa vụ chấp hành qui định đó 

đến ngày 31. 8. 2014 (kể cả ngày này).
b)  Người mua rượu với mục đích để bán lại (ví dụ cơ sở ăn uống, cửa hàng bán lẻ, v.v…) phải có sẵn văn bản 

chứng thực nguồn gốc rượu đối với rượu mua ở các cửa hàng ( ví dụ nhưTrung tâm bán buôn, MAKRO) đến 
hết ngày 31. 8. 2014.

c)  Từ ngày 1. 9. 2014 Người có nghĩa vụ trước đây không còn cần xuất trình chứng từ nguồn gốc rượu Theo Qui định 
Chính phủ số 317/2012 Sb. 

d)  Đối với rượu được mua trước ngày 1. 9. 2014 với mục đích bán lại vẫn cần kèm theo chứng từ về nguồn gốc 
rượu theo Qui định Chính phủ số 317/2012 Sb. cho đến khi bán hết số hàng đó.

Các câu hỏi thường gặp:
Sau ngày 1. 9. 2014 có cần xuất trình chứng từ về nguồn gốc rượu (tức là phụ lục số 3b kể cả giấy xác nhận xuất xứ)?
Không, vì Qui định Chính phủ số 317/2012 Sb. đã được hủy nên từ ngày có hiệu lực 1.9.2014 không cần 
xuất trình chứng từ về nguồn gốc (tức là phụ lục 3b kể cả giấy xác nhận xuất xứ).

Có cần cất giữ chứng từ về nguồn gốc rượu (tức là phụ lục 3b kể cả giấy xác nhận xuất xứ)?
Có, cần cất giữ chứng từ về nguồn gốc rượu (tức là phụ lục 3b kể cả giấy xác nhận xuất xứ) đối với loại rượu 
được mua trước ngày 31. 8. 2014 (kể cả ngày này) cho đến khi bán hết hàng. 

Có cần thiết phải mua rượu ở những nhà phân phối có đăng ký?
Có, Luật về nghĩa vụ đánh dấu rượu và nghĩa vụ chỉ mua hàng tại những trung tâm có đăng ký vẫn được áp 
dụng (Công ty MAKRO là trung tâm được đăng ký, số đăng ký là ADL0013). Rượu được mua tại những cơ sở 
không có đăng ký không thể dùng bán lại. 

 Có cần tiếp tục xin giấy phép bán rượu mạnh?
Có, trong qui định  của kinh doanh cá thể qui định rõ là mỗi doanh nhân bán rượu đều có nghĩa vụ có giấy 
phép cho phép bán loại rượu này.



Quý vị có biết rằng kể từ ngày 1.5.2014, bắt buộc 
phải ghi Giá cho một đơn vị đo lường trên tờ Giấy-
ghi-giá cài trên giàn?
Thông báo về hết hạn áp dụng các ngoại lệ về Ghi giá cho một đơn vị đo lường:

Kể từ ngày 1.5.2014, Thời hạn 10 năm áp dụng ngoạo lệ được qui định theo điềusố 124 
mục II bộ luật năm 2003 sẽ kết thúc . Theo  đó luật về Ghi giá sẽ chính thức d8ược áp 
dụng . Vì vậy,  kể từ ngày 1.5.2014, bắt buộc  Ghi giá trên đơn vị đo lường  đối với:

•	 tất cả hàng hoá bày bán trong các cửa hàng có phục vụ
•	 tất cả hàng hoá bày bán trong các cửa hàng tự phục vụ có diện tích bán hàng đến 

400 m2 
•	 tất cả các sản phẩm bày bán trong máy bán hàng tự động

Thực tế có nghĩa là đối với quý vị, những người vận hành các cửa hàng nhỏ hơn 400m2,  
ghi trên tờ Giấy-ghi-giá cài trên giàn ngoài giá bán của sản phẩm, quý vị cần ghi bổ xung  
giá  cho một đơn vị đo lường.

•	 Quy định này chỉ áp dụng nếu Giá bán cho một sản phẩm khác với giá bán cho một 
đơn vị đo lường.

•	  Giá cho một  đơn vị đo lường theo luật được hiểu là giá số lượng sản phẩm như là 1 
kg, 1 lít, 1 mét, 1 mét vuông hay mét khối, hoặc đơn vị được luật qui định đặc biệt 
đồng thời trong một số trường hợp cũng có thể ghi giá theo đơn vị số lượng thông 
dụng phù hợp với tính chất của sản phẩm ví dụ như 1chiếc, 100g, 100ml, 100 mm.

•	 Đối với các thực phẩm cứng ngâm trong nước thì ngoài trọng lượng tổng phải ghi cả 
trọng lượng thực phẩm cứng và giá định lượng thể theo trọng lượng thực phẩm cứng.

Ví dụ bảng giá có giá cho một đơn vị đo lường

Trong trường hợp người bán hàng không tuân thủ quy định  về việc ghi giá  cho một đơn 
vị đo lường, tức là vị phạm luật bảo vệ người tiêu dùng, thì có thể bị các cơ quan chức 
năng phạt tới 5.000.000 Kc.

Dobrá voda 
perlivá 1,5 l 8,90 Kč
1 l = 5,93 Kč
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