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Věc: Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „ZPZL“) – informace k termínu 
„prostor ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou 
osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou“ použitý v § 15 
odst. 3 písm. a) a b) ZPZL.

Ke znění zákona platnému dne: 2. 10. 2013 
Ke znění zákona účinnému dne: 1. 12. 2013 
Doplňuje předchozí zveřejněné stanovisko 
Zpracoval: Ing. Čermák 
Dne: 24. 4. 2014 

Ustanovení § 15 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o povinném značení lihu“), stanoví, že líh 
v otevřeném spotřebitelském balení s porušenou kontrolní páskou není neznačeným lihem, 
pokud se nachází v množství nejvýše 1 spotřebitelského balení (resp. 3 spotřebitelských 
balení opatřených jednocestným uzávěrem) jednoho druhu na jednotlivém výdejním nebo 
prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají 
lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou.
Konečným prodejem lihu je podnikatelská činnost spočívající v prodeji nebo jiném převodu 
lihu fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě anebo podnikající fyzické 
osobě pro její vlastní vnitřní potřebu. Konečný prodej je tedy prodejem konečnému 
spotřebiteli.

Jednou z forem konečného prodeje lihu je prodej lihu konečnému spotřebiteli pro přímou 
osobní spotřebu nebo jiné přímé osobní užití fyzickou osobou. Jde tedy o konečný prodej lihu 
formou tzv. „rozlévání“ ze spotřebitelského balení. Tento způsob prodeje omezuje zákon 
o povinném značení lihu pouze na prostory, které jsou v souladu s právními předpisy 
k tomuto účelu určeny. 

Podle § 133 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o spotřebních dáních“), je na místech, která nesplňují technické požadavky 
na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb a které nejsou zkolaudovány 
k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb, zakázáno prodávat lihoviny.

Při posuzování, zda se jedná o prostor, kde může v souladu s právními předpisy docházet 
k rozlévání lihu, je (pro účely kontroly správce daně podle zákona o povinném značení lihu, 
popř. jiného kompetentního orgánu) rozhodující kolaudační souhlas, který je dle § 122 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Povolený účel užívání 
stavby přitom musí věcně zahrnovat prodej lihovin. V tomto případě je za výše definovaný 
prostor považována celá provozovna, včetně zázemí, skladu, případně dalších prostor 
(např. předzahrádka). 

Kromě provozoven, které jsou zkolaudovány k účelu zahrnujícímu prodej lihovin, mohou být 
lihoviny prodávány formou „rozlévání“ i v dalších prostorech a za podmínek, které vymezuje 
§ 133 zákona o spotřebních daních a § 10 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., o 
opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde 
především o stánky s občerstvením podle § 132 písm. c) zákona o spotřebních daních, a 
prodej lihovin na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních 



zábav a diskoték podle § 133 odst. 4 zákona o spotřebních daních. V případě prodeje lihovin 
na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích je předmětný prodejní prostor 
dán charakterem ohraničení konkrétního prodejního místa (např. prostor pod prodejním 
stanem včetně bezprostředního zázemí, kde jsou lihoviny skladovány).

Jak také vyplývá ze zákona o povinném značení lihu, omezení počtu spotřebitelských balení 
stanovené v ustanovení § 15 odst. 3 písm. a) a b) zákona o povinném značení lihu se vztahuje 
na jednotlivá výdejní nebo prodejní místa, která se ve výše definovaných prostorech 
nacházejí, přičemž počet výdejních nebo prodejních míst není v rámci prostoru, ve kterém se 
v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné 
přímé osobní užití fyzickou osobou, v zákoně nijak omezen. Při posuzování, zda se jedná 
o výdejní nebo prodejní místo, bude postupováno individuálně, přičemž v úvahu bude brán 
např. fakt, zda je konkrétní místo vybaveno pokladnou, nebo např. zda je výdejní místo 
prostorově ohraničeno či jako výdejní místo označeno (v případě, že prostorové ohraničení 
není technicky řešitelné).
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