
STÁT CHCE DOSTAT POD KONTROLU PRODEJ ALKOHOLU 
 

Zpozornět by měli všichni provozovatelé hotelů, restaurací, bufetů, rychlých 
občerstvení, ale i všichni prodejci alkoholu v uzavřených lahvích a to jak v prodejnách 
potravin, tak smíšeného zboží, v trafikách, večerkách, stejně jako majitelé lékáren.  
 
Zcela zásadním způsobem se totiž změnily předpisy týkající se právě prodeje alkoholu, 
přesněji řečeno kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a to v souvislosti s účinností zákona 
č. 309/2013 Sb. Tento předpis novelizoval živnostenský zákon a zavedl na prodej alkoholu a 
lihu koncesi. Úprava se přitom týká všech podnikatelů, kteří se zabývají distribucí kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin jak prostřednictvím velkoobchodů, tak i konečným 
spotřebitelům (maloobchod). 
 
Vzhledem k tomu, že prodejců kvasného a konzumního lihu je v porovnání s prodejci lihovin 
naprosté minimum, uveďme si definici lihoviny. Za tu se považuje alkoholický nápoj určený 
k lidské spotřebě o minimálním obsahu etanolu 15%, tzn. že do této kategorie tedy nepatří 
pivo, víno, aperitivy, medovina, burčák (v zákoně č. 309/2013 Sb. lze samozřejmě nalézt i 
definice kvasného a konzumního lihu, která bude zajímat především lékárny).   
 
Co to pro všechny hoteliéry, restauratéry a prodejce lihovin (alkoholu s obsahem 15% 
etanolu a vyšším) a lihu znamená?  
Dojít na obecní živnostenský úřad – v našem okrese v Dobrušce, Kostelci nad Orlicí nebo 
Rychnově nad Kněžnou – a požádat o koncesi, na základě které budou moci zboží tohoto 
charakteru prodávat. 
 
Povinnost musí bezpodmínečně splnit do 17. dubna 2014, nejlépe však, když tak učiní 
okamžitě nebo v co nejkratším termínu. Pracovníci živnostenských úřadů totiž očekávají 
stovky podnikatelů, kteří mají právo o novou koncesi na prodej lihovin požádat. Zároveň je 
třeba zdůraznit, že žádost by měli podat i ti, kteří mají v současné době podnikání přerušeno.  
 
Jaká je situace například na Obecním živnostenském úřadu v Dobrušce? 
V současné době tam evidují 235 aktivních podnikatelů (fyzických a právnických osob), kteří 
mají živnostenské oprávnění na hostinskou činnost a dalších 145 podnikatelů, kteří svoje 
podnikání na určitou dobu přerušili.  
Zmapovat ve vydaných živnostenských oprávněních na tzv. „obchodní činnost“ prodejce, 
kteří mají v nabídce alkohol, není technicky možné – alkohol v lahvi je dnes BOHUŽEL 
možné koupit téměř v každé prodejně, takže tato povinnost se dotýká dalších několika stovek 
podnikatelů. Jisté je, že do této kategorie spadají lékárny, kde lze koupit pro změnu konzumní 
líh.     
 
Jak řízení probíhá? 
S každým žadatelem, který má platné živnostenské oprávnění na hostinskou nebo obchodní 
činnost (popř. volnou živnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona), je sepsána žádost o koncesi s názvem „Prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin“. Na většině úřadů se tak už děje elektronicky, tzn., že podnikatelé 
nemusí ručně vyplňovat složité formuláře. Následně vydá živnostenský úřad rozhodnutí o 
udělení koncese a poté také výpis z živnostenského rejstříku. Žádost, která bude podána do 
17. dubna 2014, je osvobozena od poplatku a pro její vyřízení nejsou vyžadovány žádné další 
doklady. 
 



Jiný případ jsou žádosti o koncesi podané těmi, kteří dosud v hostinské ani obchodní činnosti 
nepodnikali. Ty podléhají správnímu poplatku buď 1000,- Kč nebo 500,- Kč podle toho, zda 
se jedná o úplně nového podnikatele nebo pouze o rozšíření počtu živností. Poplatek zaplatí i 
podnikatel, který již má oprávnění provozovat hostinskou nebo obchodní činnost, ale nedodrží 
termín 17. dubna 2014.   
 
V souvislosti častým s prodejem lihovin (i rozlévaných) na veřejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték je třeba znovu připomenout, že 
podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, je osoba, která lihoviny prodává, povinna 
nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku o této činnosti písemně informovat správce 
daně, v jehož územní působnosti bude prodej uskutečňovat. V tomto případě musí být 
oznámení adresováno Celnímu úřadu, který je správcem pro výběr spotřební daně.  
 


