CELNÍ ÚŘAD LIBEREC
460 03 Liberec 3, České mládeže 1122, P.O.BOX 63
V Liberci 2010-07-15
všem prodejcům
Informace – omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků
V souvislosti s pořádáním různých veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
akcí a v rámci preventivních opatření, upozorňuje Celní úřad Liberec případné prodejce
lihovin a tabákových výrobků, na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 353/2003
Sb. o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), které se týkají
omezení prodeje tohoto zboží.
Uvedený právní předpis zakazuje prodej lihovin a tabákových výrobků (v § 133
odst. 1 zákona) na stáncích, tržištích (tržnicích) nebo místech, které nesplňují technické
požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb a které
nejsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb.
Tabákové výrobky a lihoviny je možné prodávat:
- jako doplňkový sortiment ve stáncích pevné konstrukce s občerstvením, které se
nenachází na tržišti nebo v tržnici [viz § 133 odst. 2 zákona]
- v pojízdných prodejnách při prodeji zboží v místech, kde není zajišťován prodej v
prodejnách, které splňují technické požadavky na územně technické, účelové a
stavebně technické řešení staveb a které jsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo
poskytování hostinských služeb [viz § 133 odst. 3 zákona].
Jako doplňkový sortiment lze prodávat tabákové výrobky ve stáncích pevné
konstrukce s prodejem denního a periodického tisku, které se nenachází na tržišti (tržnici) [viz
§ 133 odst. 2 zákona]. Úplný výklad výše uvedených pojmů je vymezen v § 132 zákona.
Lihoviny, i rozlévané, lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud to není omezeno jinými právními
předpisy (např. obecně závaznou vyhláškou obce, zákonem č. 379/2005 Sb. o opatřeních k
ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami ve znění pozdějších předpisů, který zakazuje prodej a podávání alkoholických nápojů
- lihovin, vína a piva na sportovních akcích, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní
mladiny do 10 hmotnostních procent) [viz § 133 odst. 4 zákona].
Osoba, která může lihoviny prodávat, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před
konáním podniku o této činnosti písemně informovat příslušný celní úřad. Písemná
informace musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny prodává, o časovém vymezení
prodeje lihovin a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin.
Informaci o prodeji lihovin v souvislosti s konáním výše uvedených akcí je možné
zaslat písemně na adresu Celního úřadu Liberec, České mládeže 1122, 460 03 Liberec 3,
případně elektronickou poštou na adresu podatelna106300@cs.mfcr.cz nebo faxem na číslo
485 218 200, aby se tak předešlo případným problémům při kontrolní činnosti celního úřadu a
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následným sankcím. Případné dotazy k této problematice směřujte na výše uvedenou
emailovou adresu. Další informace prodejcům při stánkovém prodeji lze nalézt na
internetových stránkách www.celnisprava.cz, www.czechcustoms.eu , www.mpo.cz.
Dále upozorňujeme, že s účinností od 1.10.2009 byla upravena povinnost značit
kontrolní páskou líh (lihoviny) s obsahem etanolu nejméně 15 % objemových ve
spotřebitelském balení o objemu větším než 0,1 litru a nepřesahujícím 6 litrů včetně,
určený konečnému spotřebiteli. S účinností od 1.4.2010 pak bylo rozšířeno vymezení pojmu
neznačený líh, které výrazným způsobem omezilo nakládání s lihem (lihovinami) [viz § 2
písm. s) zákona č. 676/2004 Sb. o povinném značení lihu ve znění pozdějších předpisů].
Jakékoliv lihoviny, které nejsou ve spotřebitelském balení nebo lihoviny
v libovolných obalech s objemem nad 6 litrů jsou tak od 1.4.2010 neznačeným lihem,
pokud nejsou osvobozeny nebo podmíněně osvobozeny od spotřební daně, umístěny
v daňovém skladu nebo v jiných prostorách povolených nebo určených celními orgány,
nejsou výsledkem pěstitelského pálení ovoce ani dováženy nebo vyváženy pro osobní
spotřebu [viz § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona č. 676/2004 Sb. o povinném značení lihu ve
znění pozdějších předpisů].
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