
Č. j. 26208-3/2015-900000-231

 Věc: Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „ZPZL“) – Používání 
„speciálních zařízení“ užívaných v gastronomii pro chlazení / ohřev lihových nápojů

Ke znění zákona platnému dne: 12. 6. 2015 
Ke znění zákona účinnému dne: 1. 1. 2015
Mění předchozí zveřejněná stanoviska: č.j. 56600/2013-900000-231 
Zpracoval: Martin Čermák 
Dne: 12. 6. 2015 

ZPZL v § 15 odst. 2 písm. b) stanoví, že se v prostorech, kde dochází v souladu s právními 
předpisy k prodeji lihovin pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé užití fyzickou 
osobou (restaurace, bary apod.), mohou vyskytovat pouze spotřebitelská balení lihu vyrobená 
ze skla (a materiálů definovaných ve stanovisku č.j. 62283/2013-900000-231) do objemu 
max. 1 litr (včetně).
ZPZL dále v § 15 odst. 3 stanoví případy, ve kterých se líh ve spotřebitelském balení značený 
porušenou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost obsahu spotřebitelského balení 
(§ 15 odst. 2 písm. a) bod 2.), nepovažuje v těchto prostorech za neznačený. 
Na základě četných dotazů vyhodnotilo GŘC konkrétní případy, kdy se ve výše 
definovaných prostorech nachází líh v nádobách, které nejsou z principu určeny ke skladování 
lihu. 
Typicky se jedná o následující případy:

 Ohřívače nápojů na ohřev lihovin – jedná se o nádoby užívané v procesu přípravy a 
podávání lihovin – tyto nádoby nejsou z principu určeny ke skladování lihu a líh je v nich 
v průběhu procesu přípravy upravován (např. dochází k jeho zahřívání, smísení s jinými 
surovinami - např. víno, mléko, voda, cukr, koření, další lihovina, apod.).

 Chladící zařízení se zásobníkem – Přístroje na průtokové podchlazování lihovin, slouží 
ke specifickému způsobu podávání lihovin a zároveň zpravidla plní funkci marketingové 
propagace konkrétní značky lihoviny. Z povahy funkce těchto přístrojů vyplývá, že 
nemohou sloužit ke skladování lihu a tento fakt nikterak neovlivňuje ani skutečnost, že 
kapacita chladicího systému přístroje je přibližně stejná, jako objem spotřebitelského 
balení lihoviny, která z důvodů správného nachlazení v přístroji po určitou dobu setrvává.
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