statutární město Zlín
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Odbor tiskový a cestovního ruchu
tel.: 577 630 271, jarmarky@zlin.eu

INFORMACE PRO PRODEJCE ALKOHOLU NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH
I. Živnostenské oprávnění
S ohledem na charakter způsobu prodeje rozlévaného alkoholu na vánočních trzích doporučujeme živnostenská oprávnění
s předměty podnikání:
- hostinská činnost
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

II. Informační povinnosti spojené s prodejem rozlévaného alkoholu na vánočních trzích
Prodejce, který chce prodávat rozlévaný alkohol na vánočních trzích je povinen tuto skutečnost oznámit příslušnému
celnímu úřadu ve lhůtě pěti pracovních dnů před zahájením prodeje.
Kontakt na příslušný celní úřad:
Celní úřad pro Zlínský kraje
adresa: Zlín, Zarámí 4463, PSČ: 760 01
telefon: +420 577 054 200
e-mail:podatelna640000@cs.mfcr.cz
datová schránka: hi4nz6h
http://www.celnisprava.cz
Více informací a odkaz na příslušný formulář naleznete na webových stránkách Celní správy, které jsou dostupné na: https://www.celnisprava.cz/cz/celniurad-pro-zlinsky-kraj/aktuality/Stranky/oznameni-o-prilezitostnem-prodeji-alkoholickych-napoju.aspx.

III. Označení prodejního stánku
Prodejní stánek musí být trvale a zvenčí viditelně označen:
- jménem a příjmením podnikatele (je-li prodejce fyzická osoba) nebo obchodní firmou (je-li prodejcem právnická
osoba)
- identifikačním číslem prodejce
- adresou sídla
- jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (v označení doporučujeme uvést např. následující
formulaci „odpovědný vedoucí: Jan Podnikavý“)

IV. Zvláštní povinnosti spojené s prodejem alkoholu
-

Alkohol musí být nakoupen výhradně od registrovaných distributorů alkoholu (seznam registrovaných distributorů
lze najít na http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/RZLInternet.aspx).
Prodejce může mít ve stánku otevřenu pouze jednu láhev od každého druhu.

V. Další povinnosti
-

Prodejce je povinen zajistit prodej osobou splňující znalost českého nebo slovenského jazyka.
Prodejce musí být schopen na žádost zákazníka vydat doklad o prodeji zboží.

Upozornění související s prodejem alkoholického punče
-

Přilévání alkoholu do punče lze provádět jen z originálních lahví výhradně před zákazníkem (v případě
prodeje již předem namíchaného punče s alkoholem, který si prodejce sám dopředu namíchá, musí být takovýto
prodejce držitelem živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „výroba a úprava kvasného lihu,
konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a
medoviny a ovocných destilátu získaných pěstitelským pálením)“, a míchání tohoto typu punče může být
prováděno pouze v k tomu určené a schválené provozovně).
Pavla Julinová, organizátor městských jarmarků, Odbor tiskový a cestovního ruchu MMZ
tel.: 577 630 271, mob. 737 207 342, jarmarky@zlin.eu, www.zlin.eu, www.ic-zlin.cz

