
Agenda boje proti 
černému trhu              
s alkoholem

Praha, 3. října 2012



Úřad vlády České republiky

Vznik pracovní skupiny

• Vláda zřídila pracovní skupinu pro omezení černého 
trhu s alkoholem

• Za vládu: náměstci ministrů zemědělství, financí, 
zdravotnictví, průmyslu a obchodu, vnitra, spravedlnosti

• Zástupci: Unie výrobců a dovozců lihovin, Potravinářské 
komory ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR



Úřad vlády České republiky

Návrhy postupu opatření

• možnosti zvýšení kontroly nakládání s metylalkoholem 
(MF)

• zmenšení maximálního možného objemu 
spotřebitelského balení lihu (MF)

• zavedení peněžité sankce pro osobu povinnou značit líh 
za zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek ke 
značení lihu ve výši odpovídající spotřební dani z lihu 
(MF)



Úřad vlády České republiky

Návrhy postupu opatření

• zavedení nového vzoru kontrolní pásky určené ke 
značení lihu s výrazně lepšími ochrannými prvky (MF)

• zavedení koncesí na prodej alkoholu, na kterou bude 
automatický nárok při splnění předem definovaných 
podmínek (MPO)

• sjednocení kontrolních institucí v oblasti státního 
dohledu nad potravinami (MZe)



Úřad vlády České republiky

Návrhy postupu opatření
• legislativní ukotvení rodného listu lihovin (MZe)

• revize trestního zákoníku v oblasti definice trestných činů 
souvisejících s nelegální výrobou a distribucí lihovin 
(MSp)

• vytvoření speciální kriminalistické skupiny zabývající se 
trestnou činností páchanou v souvislosti s černým trhem 
s lihovinami (MV a policejní prezident)



Úřad vlády České republiky

Návrhy postupu opatření

• realizace mimořádné kontrolní akce celní správy, policie 
a dalších kontrolních orgánů proti nelegálním výrobcům, 
distributorům a prodejcům lihovin (MF, MV, MPO, MZe)

• realizace informační kampaně na likvidaci nebezpečných 
lihovin v rizikových lokalitách a cílových skupinách, které 
značky lihovin jsou potenciálně život a zdraví ohrožující 
(MZd)



Úřad vlády České republiky

Návrhy postupu opatření

• dokončení legislativních prací na novém zákoně o 
návykových látkách a jeho předložení vládě ČR (MZd)

• realizace opatření na ochranu dětí a mládeže v 
souvislosti s požíváním alkoholu v oblasti legislativní, 
organizační a prevence (ÚV – národní protidrogový 
koordinátor, MZd)



Úřad vlády České republiky

Termín

• Pracovní skupina dostala od vlády za úkol projednat 
opatření a předložit vládě rozpracované návrhy včetně 
časového harmonogramu jejich realizace do 17. října 
2012.



Etikety lahví, ve kterých byl nalezen 
metylalkohol (možné padělky)

Lašský tuzemák Tuzemák

Tuzemák Švestková vodka



Etikety lahví, ve kterých byl nalezen 
metylalkohol (možné padělky)

Vodka Lunar
Vodka



Etikety lahví, ve kterých byl nalezen 
metylalkohol (možné padělky)

Meruňka Borovička Wodka 
Frederic

Hrušková
vodka


