K ZÁKONU O POVINNÉM ZNAČENÍ LIHU
platnost zákona od 17.10. 2013
1.

Kvasný a konzumní líh i lihoviny budou smět nabízet jen obchodníci s koncesí.

2.

Největší možné balení alkoholu bude jeden litr, pouze v případě láhví bude přípustné nejvýše
třílitrové balení. Třílitrové láhve s alkoholem nebude možné prodávat ve výčepech a barech.
Za porušení zákona bude hrozit až pětimilionová pokuta nebo dvouletý zákaz činnosti.

3.

Zákon snižuje nejnižší objem alkoholu, který se ještě bude muset značit kontrolní páskou, na 0,6
decilitru.

4.

Restauratéři budou moci mít v provozovně otevřenu vesměs jen jednu lahev od každého
druhu tvrdého alkoholu.

5.

Kontrolní pásky na láhvích budou muset být tištěny na ceninovém papíře s ochrannými prvky a
musí být nalepeny tak, aby láhev nešlo otevřít bez jejich porušení.

Lihem se pro účely tohoto zákona rozumí nedenaturovaný líh podle zákona o lihu včetně neodděleného lihu
vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích uvedených pod kódy kombinované nomenklatury 2207 a 2208 podle
nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním
sazebníku, ve znění platném k 1. lednu 2002, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí nejméně 15 %
objemových lihu.“
Novela zákona se týká výhradně podnikatelů, kteří mají živnostenské oprávnění na provozování hostinské činnosti,
kteří podávají - prodávají alkohol a podnikatelů, kteří prodávají alkohol v kamenných provozovnách, ale i realizují
prodej prostřednictvím stánkového prodeje, kdy obsah prodávaného alkoholu v těchto výrobcích, činí nejméně 15
% objemových lihu.
Podnikatel ve lhůtě 6 měsíců (tj. do 17.04.2014) požádá živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění
pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o
zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního
lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.
Přijetí žádosti o koncesi NEPODLÉHÁ SPRÁVNÍMU POPLATKU.

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro podání žádosti o koncesi naleznete i na

http://business.center.cz/business/sablony/s113-crm-jednotny-registracni-formular.aspx

a připomínáme, že k žádosti o koncesi je třeba vyplnit i ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI
V PROVOZOVNĚ (pokud již alkohol v provozovně nebo v provozovnách prodáváte).
Abyste se vyhnuli čekání na přepážkách máte možnost se telefonicky objednat na č. 844 121 314.
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