
Upozornění pro podnikatele 

 
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
 

Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 

309/2013 Sb. 

 

Jedná se o změnu (rozšíření) předmětu podnikání koncesované živnosti „Výroba a úprava 

kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, 

ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským 

pálením)“, kdy se doplňují slova „a 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.  

Změna právní úpravy vyžaduje ze strany těchto podnikatelů, podání žádosti o koncesi 

s předmětem podnikání „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, a to ve 

stanoveném termínu 6 měsíců ode dne účinnosti novely, tedy do 17. dubna 2014. 
Podání žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku. 

Distributor lihu musí být současně registrován u celní správy a složit kauci a to: 

a) složením hotovosti na zvláštní účet správce daně 5 000 000 Kč 

b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků a opravňující     

k převzetí určitého množství kontrolních pásek v jednom kalendářním roce (u 

distributorů, kteří i značí lih) 

            500 000 Kč do 25 000 ks včetně 

            5 000 000 Kč nad 25 000 ks 

 

Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava vztahuje také na podnikatele, kteří lihoviny 

podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích (hostinská 

činnost). 

 

O koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin budou muset požádat i 

výrobci těchto komodit, kteří za účelem prodeje vlastní tzv. „podnikovou prodejnu“, resp. 

provozovnu umístěnou na jiné adrese, než je adresa výrobní provozovny. 

 

Bližší informace Vám podají, případně zodpoví Vaše dotazy osobně pracovníci Městského 

úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru Obecní živnostenský úřad, pracoviště Letenská 1918 

v pondělí a středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8.00 do 

11.00 a od 12.00 do 13.30 hodin a v pátek od 8.00 do 11.00 hodin nebo telefonicky na tel. 

číslech 571661258, 571661287. 

 

 

 

Ing. Ivana Usvaldová 

vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad  

 

 


