
Vážení, 
 

obracím se na Vás v návaznosti na zvýšenou frekvenci dotazů týkající se prodeje 
alkoholických nápojů v průběhu fotbalových utkání, přičemž za LPO FAČR si dovoluji sdělit následující 
stanovisko. 

 
Otázku prodeje lihovin je v současné chvíli upravována zejm. zákonem č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikaní, ve znění pozdějších předpisů. Problematiku prodeje lihovin pak řeší 
konkrétně ustanovení § 26 a § 27, resp. příloha č. 3 živnostenského zákona – živnost koncesovaná. 
Prodej lihovin se totiž poslední novelou tohoto zákona zařadil mezi koncesované živnosti (pro snazší 
orientaci uvádím, že ve zmíněné příloze je uveden hned na prvém místě). 
 

K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání pro prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin, nejsou stanoveny kvalifikační předpoklady (nevyžaduje se prokazování 
zvláštních podmínek provozování živnosti, ani vyjádření Ministerstva zemědělství, ani se neschvaluje 
provozovna, na kterou by byl prodej vázán. Zákonem č. 309/2013 Sb., byla pro přechod na novou 
právní úpravu přijata přechodná ustanovení, podle nichž podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti 
pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této 
lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v 
prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě dosavadního oprávnění pokračovat 
do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o 
zastavení řízení.  
 

Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Ze strany 
stávajících podnikatelů, kteří jsou ke dni 17.10.2013 oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh 
nebo lihoviny, se tak vyžaduje pouze podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin, a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti shora citovaného zákona č. 309/2013 
Sb. (tedy od 17.10.2013 nejpozději do 17.04.2014). K řešení žádostí o vydání koncese je věcně 
příslušný jakýkoliv živnostenský úřad v ČR. Pokud mohu doporučit, žádost o vydání živnostenského 
oprávnění nevyplňujte samostatně, na úřadě Vám bezplatně poradí a žádost s Vámi vyplní. Přijetí 
této žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.  
 

Závěrem podotýkám, že shora uvedené se vztahuje na prodej lihovin nejen v průběhu utkání, 
ale samozřejmě i před a po utkání. Tato povinnost platí bezvýjimečně a nelze se jí nijak zprostit. 
K dotazu týkajícímu se dohody s celním úřadem pak sděluji, že by takovéto jednání bylo vyhodnoceno 
jako obcházení zákona a jako takové by mohlo být v rámci správního řízení sankcionováno pokutou až 
do výše 1.000.000,- Kč. 
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