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Yážerý pane starosto,

k Vašernu dotazu, který Ministerstvo financí obdrželo dne 20. bÍezna2O14, s Žádostí
o stanovisko, zda hasičské spolky mohou prodávat lihoviny rozléváním konečným
spotřebitelůrn na kulturrríclr akcích, které samy pořádají pro veřejnost, Yárn z pohledu zákona
č.30712013 Sb.' o povinném značení lihu, veznění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
opovinnérn značení lihu"), a zákona č'35312003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozděj ších předpisů' sděluj i následuj ící.

Poskytování individuálního odborného poradenství v dariové oblasti, poskytování
závazného výkladrr pr'ávních předpisťr, jak_ož i posuzování, zda určigi postup je či není
v souladu se zákonem, stejně jako potvrzování či korigování postupů navrŽených daňovýn-ri
subjekty, popř. jejich zástupci, Ministerstvu financí nepřísluší. V mezích této skutečnosti Ie
rricméně možné uvést názor Ministerstva financí.

K výše uvedené problernatice Lze z pohledu kompetence Ministerstva financí sdělit,
Že podle $ l33 zákonač.35312003 Sb.' o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisťr, je
lilioviny, i rozlévané, možno prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kultLrrních
podnicíclr, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
osoba, která může podle výše uvedeného ustanovení lihoviny prodávat, je povinna nejpozději
3 pracovní dny před konánírn podniku otéto činnosti písemně informovat celní úřad, vjehoŽ
územní p ťrsobnosti brrde prodej uskutečňovat.

osoba, která takto lihoviny prodává jako podnikatel, musí dle stanoviska Ministerstva
průrnyslu a obchodu z pohledu zákona č. 45511991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon)' ve znění pozdějších předpisů, mít koncesi na živnost ,,Prodej kvasného
lihu, konzurnního lihu alihovin", která byla zavedena novelou Živnostenského zákona,
provedenou zákonem č.30912013 Sb. Tato povinnost se vztahuje na všechny podnikatele,
kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin' a prodejern těchto
produktťr jak podnikatelťrm, tak ikonečným spotřebitelům. Kromě podnikatelů, kteří
prodávají lilroviny v obchodě, se úprava vztahuje také na podnikatele, kteří lihoviny podávají
v restauračních zařízeních a v dalších provozovnách' kde je poskytováno občerstvení,
v kulturních zaťízeních, případně v rátnci ubytovacích služeb, sluŽeb cestovního ruchu
či v dopravních prostředcích.
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Odpověd' k dotazu Sdružení hasičů čech, Moraly a Slezska na zákon
č.307l20L3 Sb.o o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
- koncese na prodej alkoholu a lihovin
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Zivností Se ve smyslu $ 2 Živnostenského zákona rozumí soustavná činnost
provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaŽení ziskr-t
a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Podle občanského zákoníku je Vaše
sdrLrŽení spolkem, který je společenstvím osob, jehoŽ h|avní činností rnůŽe být jen
uspokojování a oclrrana těch zájmů', k jejichž naplňování je spolek za\ožen. Podnikání nebo
jiná výdělečná činnost přitorn nemťtže být hlavní činností spolku' Vedle hlavní činnosti však
můŽe spolek vyvíjet téŽ vedlejší hospodár*skou činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výděIečné činnosti' je-li její ťrčel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití
spolkového majetkLr. Pokud činností spolku bude organizování kulturních ajiných akcí'
na literých bude docházet k prodeji lihovin, a za předpokladu, Žetato činnost bude vykazovat
všeclrny výše uvedené znaky Živnosti, je rrezbytrré, aby spoiek vlastni1 odpovídající oprávnění
k provozování těchto činností. V případě prodeje lihovin se jedná o koncesi na živnost
,'Prodej kvasného lihu, konzumnílro lihu a lihovin", další alkoholické nápoje včetně
občerstvení v podobě potravin lze podávat v rámci oprávnění pro řemeslnou Živnost

',Hostiirská činnost".

K tomu lze uvést, Že v případě, kdy se hovoří o soustavnosti činnosti, se musí jednat
o činnost trvalélro charakteru, za coŽ lze povaŽovat i činnost vykonávanou sezónně, tedy byt'
ijedrroLr aŽdvakrát V foce, pokud se ale tato činnost kaŽdoročně opakuje. Pokud jde o ťrčel
provozování Živrrosti, jÍmŽ je dosažení zisku, neznamená to, že bude zisku z činrrosti skr-rtečně
dosaženo, ale postačuj e, že ten, kdo čirrnost provozuje, tak činí za uč,elem dosaŽení zisku.

V této souvislosti upozorňujerne na určitá omezení prodeje alkoholických nápojů
stanovená zákonetn č.37912005 Sb., o opatřeních k oclrraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkolrolern a jinými návykovýrni látkarni a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato omezení se mimo jiné vztahují téŽ na prodej
alkolrolických nápojů na sportovních akcích, který je na těchto akcích zakázán, s výjirnkoLr
rlriňcnnílln niria c er'fralz'íorrr ^ů*,nrl-í '-l"ái^', ,-{n 'l A h'-^l_^-f_í^L Á-^^^É+pu vvutrr rrrruurrlJ uu I w ltttlvttlUJtltl9tl pruu!rlL.

Na základě výše uvederrého je osoba, která lihoviny na kulturních akcích prodává
nazákladě Živnostenského oprávrrění' z pohledu zákona o povinném značení lihu, konečnýrn
prodejcerrr lilru. Konečnýrrr prodejern lihu se rozumí činnost podnikatele v souvislosti s jeho
podnikatelskou činností rta Území České republiky spočívající v prodeji nebo jiném pt'evodu
lihu fuzické osobě pro její osobní potřebLr nebo právnické osobě anebo podnikající ťyzické
osobě pro její vlastní vnitřní potřebu. Konečný prodejce nemá povinnost se registrovat podle
zákona o povinném značení lilru, rná však povinnost nakupovat nebo neclrat sobě převést líh
ve spotřebitelskérn balení pouze od registrované osoby povinné značit líh nebo
od registrovaného distributora lilru.
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