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 Věc:  Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „ZPZL“) – informace k dotazu 

zda je jednocestným uzávěrem na spotřebitelském balení lihu (dle § 15 odst. 3 písm. b) 

ZPZL) pouze jednocestný uzávěr opatřený přímo od výrobce lihoviny, či zda lze použít i 

jiné individuální zařízení, dodatečně instalované na běžné spotřebitelské balení lihu, které 

by plnilo obdobnou funkci jako jednocestný uzávěr opatřený přímo od výrobce. 

 
Ke znění zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „ZPZL“),  

platnému dne: 2. 10. 2013  

Ke znění ZPZL účinnému dne: 31. 3. 2014  

Doplňuje předchozí zveřejněná stanoviska: žádná  

Zpracoval: Čermák  

Dne: 31. 3. 2014  

 

 

Pojem „jednocestný uzávěr“ je použit v ZPZL především v § 15 (který se zabývá 

neznačeným lihem) odst. 3 písm. b). Toto ustanovení povoluje počet spotřebitelských balení 

jednoho druhu na jednotlivém výdejním místě v počtu 3 kusů, avšak za podmínky, že tato 

spotřebitelská balení budou opatřena tzv. „jednocestným uzávěrem“. 

Důvodová zpráva, která je součástí předkládaného zákona, považuje § 15 ZPZL za 

klíčový prvek celého zákona, neboť definuje co je a co není považováno za neznačený líh, 

neboť nakládání s neznačeným lihem je dle § 1 ZPZL explicitně zakázáno. Omezení počtu 

spotřebitelských balení s porušenou kontrolní páskou (otevřená spotřebitelská balení) 

v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní 

spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, na jedno spotřebitelské balení je 

reakcí na metylalkoholovou kauzu. Tímto opatřením se zákonodárce snaží maximálně zamezit 

existenci tzv. „bezedných láhví“, které by mohly být opakovaně naplněny nezdaněným lihem 

neznámého původu. Ustanovení § 15 odst. 3 písm. b) ZPZL umožňuje za zpřísněných 

podmínek, aby se na takto vymezeném prostoru nacházelo více spotřebitelských balení jednoho 

druhu od jednoho výrobce, označených porušenou kontrolní páskou. 

Ačkoli ZPZL neuvádí definici jednocestného uzávěru, je z jazykového i logického 

výkladu zřejmé, že se musí jednat o originální mechanismus, který je součástí spotřebitelského 

balní lihu, tzn., že již v okamžiku, kdy je spotřebitelské balení otevíráno, je toto spotřebitelské 

balení tímto uzávěrem opatřeno. Jinak řečeno, že jimi spotřebitelská balení opatřují přímo 

výrobci lihovin. Jakýkoli jiný mechanismus, kterým bude dodatečně po otevření opatřeno 

spotřebitelské balení, nelze považovat za jednocestný uzávěr, který je podmínkou výjimky ve 

smyslu § 15 odst. 3 písm. b) ZPZL. 
 

 


