
Informace živnostenského ú řadu - pro prodejce lihovin  

Dne 17.10.2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.  

Změna se týká prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin . 

Před účinnosti zákona č. 309/2013 Sb., bylo možno prodávat lihoviny na základě 
živnostenského oprávnění na živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona“ a dále živnost řemeslnou „Hostinská činnost“. 

Po účinnosti tohoto zákona podnikatel, který je oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh 
nebo lihoviny na základě výše uvedených živností nebo jiných oprávnění, může v této 
činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců (tj. do 17.4.2014), ale v této lhůtě musí požádat 
živnostenský úřad o vydání koncese „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, 
lihovin a ostatních alkoholických nápoj ů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín 
a medoviny a ovocných destilát ů získaných p ěstitelským pálením) a prodej kvasného 
lihu a lihovin“. O koncesi lze požádat i v částečném rozsahu, tj. pouze pro „Prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. 

Při žádosti o koncesi v částečném rozsahu není třeba splnit kvalifikační požadavky a ani 
nebude zapotřebí vyžádání stanoviska Ministerstva zemědělství a vazba prodeje na 
schválenou provozovnu. Jestliže podnikatel požádá o koncesi ve lhůtě 6 měsíců, pak přijetí 
žádosti nepodléhá správnímu poplatku. Pokud tak ale neučiní, marným uplynutím lhůty 
k podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, 
podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Smyslem této 
úpravy živnostenského zákona je získat přehled o prodejcích uvedené komodity. 

Dále upozorňujeme podnikatele na povinnost nakupovat pouze od osoby, která je oprávněna 
značit líh kontrolní páskou nebo od registrovaného distributora. Seznam registrovaných 
distributorů lihu je veřejně dostupný na webu Celní správy ČR (www. celnisprava.cz). 
V opačném případě se vystavují nebezpečí vysoké sankce. 

Kdo je distributor: každý, kdo prodává líh a lihoviny značené kontrolní páskou jiné osobě než 
konečnému spotřebiteli. Musí splňovat podmínku registrace u celního úřadu, elektronické 
komunikace s celním úřadem, disponovat schváleným el. podpisem a poskytnout kauci ve 
výši 5 mil. Kč. 

Změnila se pravidla pro rozlévání lihovin v hostinských provozovnách. Prodej lihovin při 
jednorázově pořádaných kulturních nebo sportovních akcích ve stáncích na veřejně 
přístupných místech i v např. v kulturním domě, kdy spolek pořádá jednorázovou akci (např. 
ples, vesnickou zábavu, oslavu MDŽ)  musí být 3 dny před konáním akce nahlášena  
celnímu úřadu.  
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