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Věc: Koncese na prodej lihovin - stanovisko
K

Vašemu dotazu ve shora uvedené věci sdělujeme následující.

Koncesovaná Živnost pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, která byla zavedena novelou
zákona č.45511991' Sb., o živnostenskémpodnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

provedenou zákonem č.309/201'3 Sb., se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývaji distribucí
kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak ikonečným

spotřebitelům' Kromě podnikatelů prodávajících lihoviny v obchodě se úprava vztahuje také na
podnikatele, kteřílihoviny podávajív restauračnícha kulturních zařízeních, případně v rámciubytovacích
služeb, služeb cestovního ruchu čiv dopravních prostředcích. Živnostíse ve smyslu 5 2 živnostenského

zákona pak rozumísoustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastníodpovědnost,
za účelemdosaženízisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Podle současně platné právníÚpravy (zákon č.89/2012 Sb.)se sdruženÍpovaŽuje za spolek, jehoŽ hlavní

činnostímůžebýt jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňováníje spolek zaloŽen. Podnikání
nebo jiná výdělečná činnost nemůžebýt hlavníčinnostíspolku'Vedle hlavní činnostivšak můžespolek

podnikánínebo jiné výdělečnéčinnosti, je-lijejí účel
vyvíjet téžvedlejšíhospodářskou činnost spočívajícív
v podpoře hlavníčinnostinebo v hospodárném využitíspolkovéhomajetku.

Pokud činnost spolku spočívá v organizováníakcí, při kterých docházík prodeji lihovin a ostatních

alkoholických nápojů, přičemžtato činnost bude vykazovat všechny výše uvedené znaky živnosti, je
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nezbytné, aby spolek vlastnil oprávněník provozovánítěchto činností'V případě prodeje lihovin se jedná
o koncesi na prodej lihovin, dalšíalkoholickénápoje lze podávat v rámci oprávněnípro řemeslnou živnost
,,Hostinská činnost". K tomu lze uvést, že v případě, kdy se hovořío soustavnosti, se musíjednat o činnost

trvalého charakteru, za což lze považovat i činnost vykonávanou opakovaně, byť po kratšídobu, avšak
pravidelně každý rok. Za soustavnost se však dle našeho názoru nepovažuje nahodilé vybočenído
výdělečné činnosti při provozování hlavní činnosti'

Zde je třeba vnímat skutečnost, že všechny výše uvedené znaky živnosti musí být splněny současně. Aby

byla konkrétníčinnostpodnikáním v režimu živnostenskéhozákona, musíse jednat o činnost' která je
vykonávána téžza účelemdosaženízisku. Tento znak je třeba zkoumat případ od případu, přičemž

posouzeníkonkrétních případů je plně v kompetenci obecních živnostenských úřadů.
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získánÍkoncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin nejsou Stanoveny živnostenským

zákonem anijinými předpisy žádné zvláštnípodminky provozováníživnosti, resp. odborná způsobilost'

V případě, kdy se nevyžaduje u Živnostisplněnízvláštních podmínek, nenípodnikatel, který je právnickou
osobou, povinen ustanovit odpovědného zástupce. V případě ohlášenířemeslné živnosti,,Hostinská
činnost" je třeba kromě výše uvedených dokladů předložit ještě doklad o splnění odborné způsobilosti, jejíž
požadavky jsou stanoveny živnostenským zákonem. V tomto případě je třeba ustanovit odpovědného
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V této souvislosti je třeba zmínit zákon č. 3o7l2o13 Sb., o povinném značenílihu, ve znění pozdějších

předpisů, který upravuje mimo jiné povinné značenílihu ve spotřebitelském balení a podmínky nakládání
s lihem. Jednou z těchto podmÍnek je, že nakupovat líh ve spotřebitelském balenímůžeprodejce lihu pouze

od registrovaného distributora lihu, přičemž za distribuci nelze podle tohoto zákona považovat konečný
prodej lihu. Zákon o povinném značenílihu je plně v gesci Ministerstva financí, a proto doporučujeme,
abyste se obrátils dotazy na tuto problematiku na uvedené ministerstvo.
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lng. Bc. Petr Kameník

ředitel odboru živností
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