Živnostenský úřad rozšiřuje od čtvrtku 9. ledna úřední hodiny pro
podnikatelskou veřejnost

Obecní živnostenský úřad Vsetín si dovoluje upozornit podnikatele, kteří v souvislosti s
výkonem své podnikatelské činnosti prodávají kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, že se již
krátí přechodné období k podání bezplatné žádosti o koncesi na prodej lihovin. Proto obecní
živnostenský úřad od čtvrtku 9. ledna 2014 (a každý další následující čtvrtek až do 17. dubna
2014) prodlužuje provozní dobu do 16 hodin.

Žádost o koncesi na lihoviny je možné vyřídit v budově Městského úřadu Vsetín, Svárov 1080, odbor
obecní živnostenský úřad, 7. patro, kanceláře č. 704,705, 706 a 707 v následující době:
Pondělí, Středa: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00,
Čtvrtek: 8.00 -11.30,12.30 – 16.00
Úterý, Pátek: 8.00 - 11.30, 12.30 - 13.30
Žádost o koncesi lze podat také u kteréhokoliv živnostenského úřadu v ČR. Více informací k novele
živnostenského zákona získáte na tel. č. 571 491 566, 571 491 205, 571 491 201, 571 491 538.
Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo
lihovin podnikateli právo pro prodej těchto komodit zaniká a pokračováním v prodeji dotčených
komodit se podnikatelé dopustí správního deliktu neoprávněného podnikání, za který může
živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 1 mil. korun, případně by se taktéž mohlo jednat o
trestný čin. Žádost podaná po uplynutí této lhůty bude zpoplatněna částkou 500,- Kč.
Dosud si koncesi vyřídilo u zdejšího živnostenského úřadu 175 podnikatelských subjektů. Dnem 17.
10. 2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona (zákon č. 309/2013 Sb.), která mění
přílohu živnostenského zákona upravující koncesované živnosti, a zařazuje tak prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin do režimu koncesovaných živností, jako je tomu v případě jejich výroby.
V praxi se uvedená změna dotkla zejména podnikatelů, kteří prodávají lihoviny v rámci oboru živnosti
volné „Velkoobchod a maloobchod“ a také v rámci živnosti řemeslné „Hostinská činnost“, a nových
podnikatelských subjektů, kteří vstoupili nebo vstupují do podnikání po 17. 10. 2013 a hodlají se
zabývat prodejem výše uvedených komodit.
Stávající obchodníci s lihovinami a hostinští mohou v prodeji kvasného, konzumního lihu a
lihovin pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č.309/2013 Sb. tj. do 17. 4.
2014. Pokud podnikatelé v dané lhůtě podají žádost o předmětnou koncesi, nepodléhá tato
žádost správnímu poplatku. K žádosti taktéž není nutné přikládat žádné doklady či splňovat
podmínku odborné způsobilosti. Uvedená změna se týká všech podnikatelských subjektů a tedy i
zahraničních fyzických osob, pokud provozují restaurační zařízení nebo vykonávají obchodní
aktivity s lihovinami na podnikatelské oprávnění vydané v ČR. Zahraniční fyzické osoby, což
jsou podnikatelé mající pobyt mimo území ČR, dokládají k žádosti o koncesi navíc doklad
prokazující bezúhonnost ze státu, jehož jsou občanem, který nesmí být starší 3 měsíce.

Cílem změny živnostenského zákona je zejména získat přehled o prodejcích lihu a lihovin a
zefektivnění kontroly nad jejich prodejem tak, aby došlo k omezení možnosti prodávat nezdaněný a
nekvalitní líh a lihoviny, a to jak za účelem zvýšení ochrany spotřebitelů, tak i zabránění daňovým
únikům.

S ohledem na počet aktivních podnikatelů v této oblasti si dovolujeme požádat dotčené
podnikatelské subjekty, aby podání žádosti o koncesi ve vlastním zájmu nenechávali na poslední
chvíli a předešli tím případnému dlouhému čekání na úřadě.

Pro informaci uvádíme vysvětlení jednotlivých komodit, na které se vztahuje změna
živnostenského zákona
kvasný líh = etylalkohol (etanol) získaný destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných
roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh
kvasný
konzumní líh = líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu
lihovina = alkoholický nápoj
a.
b.
c.
d.

určený k lidské spotřebě,
mající určité organoleptické vlastnosti,
o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových,
vyrobený různými přípustnými způsoby
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