
Upozornění pro podnikatele – prodej kvasného lihu, konzumního lihu a 
lihovin 

 
 
Dnem 17. října 2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění živnostenský 
zákon.  
Tato novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že 
mění přílohu č. 3 živnostenského zákona, a to tak, že rozšiřuje dosavadní předmět podnikání 
koncesované živnosti pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a 
ostatních alkoholických nápojů o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 
K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin, není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady. 
Podle přechodných ustanovení může podnikatel, který byl ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona (t.j. 17.10.2013) oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, v této 
činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V této 6 
měsíční lhůtě by měl podat žádost o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a 
lihovin.  
Úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, 
konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným 
spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava vztahuje také na podnikatele, 
kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích (§ 44 
živnostenského zákona). O koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin  
musejí požádat i výrobci těchto komodit, kteří za účelem prodeje vlastní tzv. „podnikovou 
prodejnu“, resp. provozovnu umístěnou na jiné adrese, než je adresa výrobní provozovny. V 
této souvislosti doporučujeme, z důvodu právní jistoty, aby o koncesi pro prodej požádali i 
podnikatelé, kteří vlastní oprávnění pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu a 
lihovin a kteří kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny distribuují, případně prodávají 
konečným spotřebitelům. 
Marným uplynutím 6 měsíční lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu nebo lihovin, podnikateli zaniká právo prodávat kvasný líh, 
konzumní líh nebo lihoviny. To znamená, že pokud by i nadále pokračoval prodeji 
dopouštěl by se neoprávněného podnikání. 
Pokud podnikatel požádá o koncesi po lhůtě, t.j. po 17.04.2014, bude muset zaplatit správní 
poplatek 500 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informace pro podnikatele prodávající kvasný líh, konzumní líh a lihoviny 
 
 
Dne 01.12.2013 nabyl účinnosti zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. 
 
Tento zákon stanovuje podnikatelům prodávající kvasný líh, konzumní líh a lihoviny nové 
povinnosti a vztahuje se na výrobky, ve kterých je nejméně 15% objemových lihu. 
 
Líh ve spotřebitelském balení, jak vyrobený na území ČR, tak na její území dovezený, musí 
být označen kontrolní páskou. Je zaveden nový druh kontrolní pásky, který má novou 
grafickou úpravu a nové uspořádaní ochranných prvků. 
 
Spotřebitelským balením je nádoba nebo jiný obal o objemu do 1 litru nebo nádoba 
vyrobená ze skla o objemu nad 1 litr a současně do 3 litrů. 
 
Povinnost značit líh se nevztahuje na líh, který je ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 
litru.    
 
Nakupovat nebo jinak na sebe převést líh mohou jeho koneční prodejci pouze od:  

- registrovaných osob povinných značit líh  
- registrovaných distributorů  

 
Seznam distributorů lihu můžete najít na stránkách celní správy: 
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-znl/stranky/default.aspx
 
 
V prodejnách, které nejsou určeny ke přímé konzumaci (např. maloobchody), lze prodávat: 

- neznačený líh a lihoviny pouze ve spotřebitelském balení do 0,06 l,  
- značený líh a lihoviny ve spotřebitelském balení od 0,06 včetně do 1 litru 

v jakémkoliv balení,  
- značený líh a lihoviny ve spotřebitelském balení nad 1 litr a do 3 litrů ve skle. 

  
V hostinské provozovně lze prodávat: 

- neznačený líh a lihoviny pouze ve spotřebitelském balení do 0,06 l,  
- značený líh a lihoviny ve spotřebitelském balení od 0,06 včetně do 1 litru ve skle nebo 

keramice. 
Současně může být na provozovně otevřena pouze jedna láhev lihoviny jednoho druhu nebo 
tři láhve jednoho druhu opatřené jednocestným uzávěrem. 
 
V žádné z výše uvedených provozoven se nesmí vyskytovat neznačený líh a lihoviny, i kdyby 
byly určeny jen pro vlastní potřebu, a také nelze prodávat výrobky získané pěstitelským 
pálením.  
 
Další informace lze získat v zákoně č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, a na stránkách 
celní správy www.celnisprava.cz. 
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