Podnikatelé prodávající líh a lihoviny musí mít koncesovanou
živnost
Ke dni 17.10.2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, která zavádí novou koncesovanou
živnost Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti
této novely oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti
pokračovat po dobu 6 měsíců. V této lhůtě (tzn. nejpozději do 17.04.2014) jsou povinni požádat
živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Pokud tak
neučiní ve stanovené lhůtě, právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny jim zanikne. Přijetí
citované žádosti o koncesi ve stanovené lhůtě od oprávněných podnikatelů nepodléhá správnímu
poplatku.
Dne 1.12.2013 pak nabyl účinnosti nový zákon o povinném značení lihu. Tento zákon nově rozlišuje
mezi osobou povinnou značit líh, distribucí lihu a lihovin a jejich konečným prodejem a stanovuje
nové povinnosti v oblasti s nakládáním a prodejem lihu a lihovin.
Za osobou povinnou značit líh je podle tohoto zákona považována osoba, která uvádí líh do volného
daňového oběhu a je výrobcem lihu, dovozcem lihu, nebo provozovatelem daňového skladu.
Distribucí lihu (lihovin) se rozumí činnost spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do
volného daňového oběhu podnikatelem v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území ČR.
Distribucí není konečný prodej lihu (lihovin) spotřebitelům.
Konečným prodejem lihu (lihovin) je činnost podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností
spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické osobě nebo právnické osobě pro její osobní
potřebu. Konečným prodejem lihu (lihovin) je také jeho prodej konečnému spotřebiteli v restauraci
jiných obdobných zařízeních. V restauracích a jiných obdobných zařízeních je dále na jednotlivém
výdejním nebo prodejním místě zakázáno skladovat více než jednoho otevřené skleněné
spotřebitelské balení lihu jednoho druhu (tzn. jednoho názvu a výrobce) o objemu do 1 litru. Výjimka
z tohoto zákazu umožňuje prodejci mít na jednom výdejním nebo prodejním místě až 3 kusy
skleněných spotřebitelských balení jednoho druhu o objemu do 1 litru, ovšem opatřených tzv.
jednocestným uzávěrem. V prostorách kde dochází k prodeji lihu a lihovin je rovněž zakázáno
skladovat destiláty z pěstitelského pálení a skladovat líh pro svou osobní potřebu.
Všechny osoby, které budou prodávat líh (lihoviny) v maloobchodě, velkoobchodě nebo v rámci
např. hostinské činnosti mají za povinnost nakupovat výhradně od registrovaných distributorů
nebo přímo od registrovaných osob povinných značit líh. Seznamy těchto osob jsou veřejně
přístupné na internetu na stránkách Celní správy ČR - www.celnisprava.cz

