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Postoupení informace Celního úřadu pro Pardubický kraj – oznámení o prodeji lihovin v rámci 

příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí 

Na základě informací Celního úřadu pro Pardubický kraj se objevují případy, kdy ne všechna podaná 

oznámení spolků, sdružení, která pořádají společenské kulturní a sportovní akce jsou v souladu 

s ustanovením § 14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

ve znění pozdějších předpisů a tedy ze strany provozovatele konané akce může docházet k naplnění 

skutkové podstaty přestupku s odkazem na ustanovení § 247a, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

ve znění pozdějších předpisů s možným následným dořešením přestupku. Proto postupujeme k dané 

věci následující informační poučení: 

 Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., lze lihoviny v rámci příležitostného prodeje 
prodávat pouze na ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné 
slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci (toto ustanovení se netýká sportovních akcí, 
na kterých prodávat lihoviny není možné, viz ustanovení § 14 odst. 1 níže). 

 Ostatní alkoholické nápoje (s výjimkou lihovin) lze v rámci příležitostného prodeje podle ustanovení § 
14 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb. prodávat na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených 
hroznových moštů, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, 
taneční a jim podobné akci; na veřejnosti přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje 
prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a víno. 

 Podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb. osoba, která hodlá prodávat lihoviny podle 
ustanovení § 14 odst. 2 téhož zákona, je povinna prodej lihovin písemně oznámit správci daně, v jehož 
územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením 
prodeje. Obsahové náležitosti oznámení jsou dány ustanovením § 14 odst. 4 uvedeného zákona. 

 Podle ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., se alkoholickým nápojem rozumí nápoj obsahující 
více než 0,5 % objemových ethanolu. 

Aktuální formulář k oznámení výše uvedených akcí tvoří přílohu této informace a dále je dostupný na 

webu Celní správy ČR: 

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx 
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