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1 Souhrn hodnocení 
Hodnocení plnění Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami (Plán nulové tolerance) a aktivit 
vyplývajících z Analýzy činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem (Analýza 
činnosti) bylo realizováno v období ledna a února 2017. 

Za koordinaci aktivit týkajících se hodnocení byl odpovědný sekretariát Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky (RVKPP) na základě úkolu v oblasti 3.3.3 Snižování dostupnosti – nelegální trh 
s alkoholem obsažené v Akčním plánu k omezení škod působených alkoholem v České republice pro 
období 2015–2018. Hodnocení implementace Plánu nulové tolerance a Analýzy činnosti můžeme považovat 
za interní hodnocení (monitoring implementace), protože informace k jednotlivým aktivitám poskytovaly 
resorty a instituce zapojené do jejich realizace. 

Plán nulové tolerance byl přijat na základě usnesení vlády č. 736 ze dne 3. října 2012. Plán nulové tolerance 
obsahuje 13 aktivit zamřených převáženě na zvýšení kontroly a zlepšení dohledu s cílem redukovat černý 
trh s alkoholem. 

Na základě usnesení vlády č. 689 ze dne 19. září 2012 byla zpracována Analýza činnosti, která zahrnuje 
informace o činnostech státních orgánů, jimiž byly Celní správa České republiky (CS), Ministerstvo 
zdravotnictví (MZ) a krajské hygienické stanice (KHS), Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), 
Policie České republiky (PČR), Česká obchodní inspekce (ČOI) a FS. V tomto materiálu jsou popsány 
kompetence a jejich výkon, také jsou identifikovány nedostatky a navrženo zlepšení výkonu kompetencí. 
Analýza činnosti doplňuje návrhy dalších možných opatření Plánu nulové tolerance. 

1.1 Získání a zpracování dat 
K poskytnutí informací o realizaci konkrétních úkolů byly vyzvány subjekty, které se mají na implementaci 
Plánu nulové tolerance a Analýze činnosti podílet. Celkem bylo osloveno 12 subjektů – gestorů 
a spolugestorů plnění aktivit (institucí odpovědných nebo spoluodpovědných za realizaci aktivit) včetně 
PČR a CS. 

Jde o konečné hodnocení splnění Plánu nulové tolerance a Analýzy činnosti. Informace byly sekretariátu 
RVKPP poskytnuty v jednotné struktuře a odpovědné instituce doplnily k jednotlivým aktivitám informace 
o průběhu realizace aktivity. 

V průběhu února 2017 zpracoval sekretariát RVKPP poskytnuté podklady do předkládané Souhrnné zprávy 
o plnění jednotlivých aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami a aktivit vyplývajících 
z Analýzy činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem. 

1.2 Způsob vyhodnocení průběhu plnění aktivit 
Hodnocení splnění Plánu nulové tolerance a Analýzy činnosti se zaměřilo na vyhodnocení úrovně splnění 
celkových aktivit. Aktivity mohly být označeny jako: „splněné“, „částečně splněné“, „nesplněné“ a „plněno 
průběžně“ u aktivit, které trvale probíhají. 

K hodnocení byla svolána Pracovní skupina ke koordinaci aktivit státu vůči černému trhu s alkoholem. 
Členové pracovní skupiny spolupracovali na přípravě hodnocení plnění Plánu nulové tolerance a Analýze 
činnosti. První jednání proběhlo dne 27. 06. 2016 a další jednání se uskutečnilo dne 14. 12. 2016. Společná 
setkání jsou plánována i na rok 2017.





 

2 Výsledky souhrnného 
hodnocení 

2.1 Rozdělení odpovědnosti mezi hlavní 
realizátory úkolů 

Na plnění Plánu nulové tolerance se podílí 7 ústředních orgánů státní správy. Ministerstvo financí (MF) 
odpovídalo za 6 aktivit (46 %), ministerstvo zemědělství (MZe) a ministerstvo zdravotnictví (MZ) za 3 aktivity 
(23 %) a shodně vždy za 2 aktivity (15 %) odpovídalo ministerstvo vnitra (MV), ministerstvo průmyslu 
a obchodu (MPO). Jednu aktivitu (8 %) mělo v gesci ministerstvo spravedlnosti (MS) a ve sdílené gesci 
RVKPP. Seznam vybraných subjektů, které byly v Plánu nulové tolerance uvedeny jako hlavní gestoři 
(odpovědné instituce) za plnění úkolů/aktivit uvádí tabulka 2-1. 

tabulka 2-1: Seznam institucí odpovědných za aktivity v Plánu nulové tolerance a počet jejich úkolů 

Odpovědná instituce 
Počet zapojení do 

plnění úkolů 
MF 6 
MZe 3 
MZ 3 
MV 2 
MPO 2 
MS 1 
sRVKPP 1 
Celkem 18 

Úkoly formulované v Analýze činnosti reagují na nedostatky v oblasti potírání černého trhu s alkoholem. 
Navrhovateli jednotlivých aktivit jsou Celní správa (CS), orgány ochrany veřejného zdraví, Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce (SZPI), Policie České republiky (PČR), Česká obchodní inspekce (ČOI) a územní 
finanční orgány. Sekretariát RVKPP k jednotlivým navrženým aktivitám přiřadil další možné odpovědné 
instituce, které požádal o stanovisko k plnění – viz tabulka 2-2, Příloha 1, str. 18, a Příloha 2, str. 23. 

tabulka 2-2: Seznam institucí odpovědných za aktivity identifikované v Analýze činnosti a počet jejich úkolů 

Odpovědná instituce 
Počet zapojení do 

plnění úkolů 
Celní správa 12 
SZPI 6 
ČOI 4 
KHS 4 
MPO 3 
MZ 3 
PČR 2 
MZe 1 
sRVKPP 1 
Celkem 36 

2.1.1 Celkový přehled plnění úkolů 

Celkově se podařilo k 31. 12. 2016 splnit 10 (77 %) všech aktivit Plánu nulové tolerance, průběžně byly 
plněny 3 aktivity (23 %), žádná z aktivit nebyla hodnocena jako nesplněná. Podrobný rozbor plnění 
jednotlivých úkolů Plánu nulové tolerance i s komentáři je uveden v tabulce, která je přílohou této zprávy 
(Příloha 1, str. 18). Lze konstatovat, že úkoly přijaté vládou v usnesení č. 735 ze dne 03. 10. 2012 jsou 
splněny nebo průběžně plněny. 



 

V Analýze činnosti identifikoval sekretariát RVKPP celkově 17 aktivit, ze kterých se podařilo k 31. 12. 2016 
splnit 7 (41 %), průběžně nebo částečně bylo splněno 8 aktivit (47 %), nesplněny byly 2 aktivity (12 %). 
Podrobný rozbor plnění jednotlivých úkolů i s komentáři je uveden v tabulce hodnocení Analýzy činnosti 
(Příloha 2, str. 23).



 

3 Kontrolní činnost 
zodpovědných institucí 

3.1 Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

3.1.1 Základní popis kompetencí 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provádí kontroly lihovin v celém řetězci – výroba 
(lihovary, likérky, pálenice), velkoobchod, maloobchod. SZPI kontroluje bezpečnost, jakost, některé 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. 
Od r. 2015 má kompetence ke kontrole provozoven společného stravování. 

3.1.2 Kontrolní činnost 

Kontrolní činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce a výsledky kontrol ukazují tabulka 3-1, 
tabulka 3-2, tabulka 3-3 a tabulka 3-4. 

tabulka 3-1: Audit a komplexní kontroly SZPI v l. 2010–2016 

Typ kontrolní činnosti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Audity 1 1 1 17* 9* 9* 2 
Komplexní kontroly 23 28 24 32* 27* 16 15 
Pozn.: *Zvýšený počet auditů v roce 2013 odráží skutečnost, že SZPI byla nucena přijmout nápravná opatření v oblasti postihování 
černého trhu s alkoholem. SZPI udělila lihovarnickým výrobkům takovou intenzitu kontrol, která odpovídala aktuální situaci. 

tabulka 3-2: Počty vzorků zajištěných SZPI v l. 2012–2016 podle původu 
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Pouze ČR 1229 279 397 66 243 27 214 18 132 14 
EU + 3 země 194 29 102 19 108 15 208 38 74 11 
Původ 
neuveden 

60 8 19 10 26 5 30 3 19 6 

Celkem 1423 308 499 85 351 42 422 56 225 31 



 

tabulka 3-3: Výsledky kontrol SPZI v l. 2012–2016 podle místa odběru 

Místo 
odběru 

Výroba Maloobchod Velkoobchod Ostatní* Celkem 
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2012 160 26 1074 239 178 38 11 5 1423 308 
2013 102 15 322 40 75 30 0 0 499 85 
2014 67 9 253 31 22 0 9 2 351 42 
2015 49 5 157 37 29 2 187 12 422 56 
2016 28 0 63 20 29 2 105 9 225 31** 
Pozn.: *Od roku 2015 má SZPI kompetence ke kontrole provozoven společného stravování. Veřejné stravování je zahrnuto v položce 
Ostatní. **Nevyhovující výsledky se týkaly v 6 případech nedodržení deklarovaného množství etanolu, v 1 případě nevyhověl obsah 
etanolu + vzhled, vůně a chuť, ve 2 případech oxid siřičitý, ve 2 případech původ etanolu, v 1 případě obsah cukru a kyseliny sorbové, 
v jednom případě 1 skutečný obsah alkoholu, obsah cukru (součet glukosa, fruktosa, sacharosa) + kyselina sorbová, v 1 případě 
specifické anthokyany, brilantní modř FCF (E 133), v 1 případě vůně a chuť, v 16 případech označování. 

tabulka 3-4: Počty analýz na tzv. indikátory možného použití nelegálního lihu 
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2-methyl-2-
propanol 
(terc.butanol) 

484 1 274 6 142 1 197 1 59 0 

2-propanol 506 33 327 8 186 2 229 0 72 0 

Bitrex 530 5 273 0 146 1 197 0 56 0 

Metanol 1131 35 374 8 266 3 302 1 108 0 

Počet a typ některých speciálně zaměřených kontrol SZPI probíhajících mimo rutinně prováděné kontroly 
a jejich výsledky v l. 2014–2016 ukazují tabulka 3-5, tabulka 3-6 a tabulka 3-7. 

tabulka 3-5: Kontrola jakosti a bezpečnosti lihovin a nových povinností vyplývajících ze zákona o povinném značení lihu 
(výroba, dovoz, distribuce, konečný prodej) v r. 2014 

Kontrolováno  Výsledky  
498 vstupů do provozoven 
423 kontrolovaných osob  
 12 výrobců 
 3 dovozci 
 14 distributorů lihu 
 394 konečných prodejců (vč. internetového 

prodeje) 
105 hodnocených vzorků lihovin 
87 vzorků bylo analyzováno v laboratoři na kontrolu 
jakosti, bezpečnosti lihovin, průkaz denaturačních 
činidel 

Ze 105 vzorků nevyhovělo 11 (2 z nevyhovujících vzorků 
byly odebrány prostřednictvím internetového prodeje)  

 6 x obsah etanolu 
 2 x přítomnost denaturačních činidel 
 1 x nadlimitní obsah metanolu 
 3 x odstraněna (vyleptána) původní šarže 

a nahrazena novou 
 1 x nebyly lihoviny označeny údajem v českém 

jazyce 
 1 x prodej produktů pěstitelského pálení přes 

internet 
 7 x prodej lihovin bez koncese (v jednom případě 

byla koncese doložena v rámci součinnosti) 
 7 x nebyly v době kontroly k dispozici doklady 

o původu zboží (v 5 případech byly doklady 
o původu doloženy v rámci součinnosti) 

Na nevyhovující lihoviny byly uloženy zákazy uvádění do oběhu na 172,58 l lihovin v hodnotě 57 627,70 Kč. 
Celkem bylo staženo 131 l lihovin v hodnotě 19 486,00 Kč.  



 

tabulka 3-6: Kontrola jakosti, bezpečnosti a původu lihovin a kontrola dodržování pravidel stanovených pro prodej 
rozlévaných lihovin pro přímou spotřebu v provozovnách společného stravování v r. 2015 

Kontrolováno  Výsledky  
1107 vstupů do provozoven 
947 kontrolovaných osob 
89 hodnocených vzorků lihovin 
83 vzorků bylo analyzováno v laboratoři (jakost, 
bezpečnost, průkaz denaturačních činidel) 
 

z 83 vzorků nevyhověly 4 (obsah etanolu) 
4 x zjištěn prodej lihovin bez koncese 
12 x nebyly v době kontroly k dispozici doklady o původu 
zboží (v 8 případech byly doklady o původu doloženy v rámci 
součinnosti) 
16 x zjištěn nákup lihu od neregistrovaného distributora 

Neznačený líh byl zajištěn. V souladu s § 58 odst. 3 zákona 307/2013 Sb. byl neznačený líh zajištěný SZPI 
předán Celní správě ČR. Na nevyhovující lihoviny byly uloženy zákazy uvádění do oběhu 9,55 l lihovin 
v hodnotě 4 720,00 Kč. 

tabulka 3-7: Kontrola společného stravování – zaměřena především na kontrolu lihovitosti lihovin pro přímou spotřebu 
nabízených v provozovnách společného stravování v r. 2016 

Kontrolováno  Výsledky  

 65 vstupů do provozoven 
 36 kontrolovaných osob 
 36 hodnocených vzorků lihovin 

Z 36 vzorků nevyhověly 3 

 3 x zjištěn nižší obsah etanolu, než bylo deklarováno na 
obale lihoviny 

 nebylo zjištěno porušení povinností vyplývající ze 
zákona o povinném značení lihu 

V rámci této kontroly SZPI byly prověřeny také ostatní povinnosti, např. sledovatelnost, dodržování pravidel 
pro prodej rozlévaných lihovin pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou 
osobou vyplývajících ze zákona č. 307/2013 Sb. a povinnost mít koncesi dle zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání pro konečný prodej lihovin. 

Zákazy nebyly uloženy. Z prostorů barů byla odebrána rozlévaná balení lihovin. Ve všech případech bylo 
veškeré množství šarže odebráno do laboratoře. Po obdržení laboratorních výsledků nebylo možné ukládat 
opatření, zákaz či stažení, neboť byla v době následných kontrol načata jiná balení lihovin. 

Co se týče povinností vyplývající ze zákona č. 307/2013 Sb. od 01. 01. 2016 SZPI zaznamenala 15 pochybení 
(6 v maloobchodě, 8 ve společném stravování, 1 v maloobchodě s občerstvením). V 1 případě byly zjištěny 
lihoviny bez kontrolní pásky, ve 2 případech lihoviny pro vlastní potřebu vyskytující se v místě konečného 
prodeje lihu, ve 2 případech líh v jiném než spotřebitelském balení a v 10 případech byl líh nakoupen 
v rozporu s § 42 zákona o povinném značení lihu. 



 

 

3.2 Policie České republiky 
3.2.1 Popis základních kompetencí 

Oblast kompetencí Policie České republiky (PČR) se týká úkolu předcházet trestné činnosti a plnit úkoly 
podle trestního řádu. PČR vystupuje v roli orgánu činného v trestním řízení a jako taková prověřuje 
a vyšetřuje v souladu s věcnou příslušností stanovenou v trestním řádu trestnou činnost obecně, tedy 
i trestnou činnost spojenou s výrobou a distribucí nelegálních lihovin. 

Policie ČR se ve vztahu k lihovinám zabývá dvěma trestnými činy:  

 § 156 trestního zákoníku – „Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty“, 
 § 157 trestního zákoníku – „Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti“. 

Kontrolní pravomocí PČR ve vztahu k alkoholu nedisponuje. Nicméně v případě potřeby probíhá 
spolupráce, dokumentace a předávání poznatků oprávněným kontrolním orgánům. 

3.2.2 Činnost policejního orgánu 

Na základě kontrol policejního orgánu byly zaznamenány trestné činy v souvislosti s lihovinami – tabulka 
3-8. 

tabulka 3-8: Trestné činy v souvislosti s lihovinami (§ 156 a § 157 TZ) 

Kraj 2012 2013 2014 2015 2016 
Hl. m. Praha  4    
Jihomoravský 3 1 1  1 
Královéhradecký  3    
Moravskoslezský 5 4 2 1 5 
Olomoucký 7 2    
Pardubický 3     
Středočeský 1     

Kontrola pěstitelských pálenic v letech 2015 a 2016 

SZPI provádí kontrolu i v pěstitelských pálenicích, neboť pěstitelská pálenice je potravinářským 
podnikem. Pro provozování pěstitelské pálenice je nezbytně nutné povolení pěstitelského pálení. Toto 
povolení vydává Ministerstvo zemědělství. 

Při svých kontrolách se SZPI se zaměřuje na bezpečnost, jakost, dodržování hygienických podmínek, 
sledovatelnost, Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP), používání správné 
hygienické praxe aj. SZPI zajímá např. uspořádání, úprava a konstrukce provozu, údržba prostor, způsoby 
čištění a dezinfekce všech prostor, vybavenost sociálním zařízením, jak jsou odstraňovány odpady, 
zásobování pitnou vodou, zda jsou potraviny ve všech fázích výroby a zpracování chráněny proti jakékoli 
kontaminaci, která by mohla způsobit, že potraviny nebudou vhodné k lidské spotřebě, zda a jak často je 
prováděna regulace škůdců atp. Z dokumentace SZPI prověřuje, např. zda má kontrolovaná osoba 
všechna povolení potřebná k provozování činnosti (povolení od Ministerstva zemědělství, živnostenský 
list, dokumentaci požadovanou zákonem o lihu, dokumentaci k systému založenému na zásadách 
HACCP, dokumentaci k výrobnímu zařízení aj.). 

V roce 2015 SZPI provedla 25 kontrol. V roce 2016 SZPI provedla 55 kontrol (v období od 1. 1. 2016 do 
21. 12. 2016). 

Pokud SZPI zjistila nedostatky, týkaly se většinou hygieny, např. byly nevyhovující prostory určené ke 
zpracování ovoce a uložení kvasu, v pálenici byl nepořádek, znečištěné podlahy nebo nádoby na 
uskladnění kvasu. V některých případech nebyl zaveden systém pro regulaci škůdců, u některých pálenic 
souvisely nedostatky s HACCP – byl neaktuální nebo nebyla vedena požadovaná dokumentace. 
V  minulosti (2013, 2014) byly u 2 pálenic zjištěny i závažnější nedostatky (nadlimitní metanol, 
přítomnost 2-propanolu). Šlo o kontroly provedené společně s Celní správou. 



 

Ústecký  2    
Zlínský 3 1   1 
Celkem 22 17 3 1 7 

3.3 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
3.3.1 Základní popis kompetencí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů mimo jiné ústředním 
správním úřadem pro věci živností. V souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 570/1991 Sb., 
o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů (ve spojení s § 7 cit. zákona) vykonává MPO 
(v působnosti Živnostenského úřadu České republiky) řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost 
vůči krajským živnostenským úřadům. 

3.3.2 Kontrolní činnost 

Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona 
upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své působnosti. Pokud 
takové porušení zjistí, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně. Živnostenské úřady nejsou 
primárně dozorovými orgány v této oblasti. 

V souvislosti s metylalkoholovou aférou a následným usnesením vlády byl vydán Metodický pokyn odboru 
živností MPO č. 4/2013 (č. j. 28602/13/41200 ze dne 01. 07. 2013) a monitorování kontrolní činnosti 
živnostenských úřadů zaměřené na problematiku lihu, resp. lihovin s nepovoleným množstvím 
metylalkoholu bylo začleněno do Informačního systému Registru živnostenského podnikání (dále jen 
„IS RŽP“), jehož správcem je MPO (specifická vlastnost kontroly s názvem Lihoviny). Kontrola živnostenských 
úřadů byla zaměřována s ohledem na jejich zákonné kompetence na delikty spočívající v nakládání 
s neoznačeným lihem, nakládání s kontrolními páskami v rozporu se zákonem, neoznačení lihu ve 
spotřebním balení kontrolní páskou, umístění kontrolní pásky v rozporu se zákonem a nezajištění 
kontrolních pásek podle zákona. 

S účinností od 17. 10. 2013 byla zavedena koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin – 
blíže viz kapitolu Ministerstvo průmyslu a obchodu, str. 12. 

V rámci odboru živností MPO je uvedená kontrolní činnost živnostenských úřadů nadále pravidelně 
(vždy 1x měsíčně) sledována a statisticky vyhodnocována – tabulka 3-9. 

tabulka 3-9: Kontrolní činnosti živnostenských úřadů – v oblasti líh, lihoviny v letech 2012–2016 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 
Počet kontrol 8764 2659 4519 3818 3215 
Počet zjištěných porušení zákona 149 846 1440 1094 695 
Počet všech sankcí 
(spr. delikty + přestupky) 

365 400 698 581 346 

Výše všech sankcí v Kč 
(správní řízení + blokové pokuty) 

543.300 527.600 1.382.400 1.388.300 829.300 

Neoprávněné podnikání 5 14 129 66 31 
Sankční zrušení živnostenského 
oprávnění 

4 8 14 38 8 

Pozastavení provozování živnosti 0 2 1 4 0 
Podněty jiným orgánům 81 42 34 16 4 

3.4 Ministerstvo zdravotnictví 
3.4.1 Základní popis kompetencí 

Působnost orgánů ochrany veřejného zdraví (Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic) 
stanoví zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 



 

pozdějších předpisů. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně 
veřejného zdraví a odpovídá za tvorbu a uskutečňování národní politiky na úseku ochrany veřejného zdraví, 
řídí a kontroluje krajské hygienické stanice. Krajské hygienické stanice vykonávají podle § 16 odst. 1 zákona 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, státní zdravotní dozor nad dodržováním požadavků potravinového 
práva při poskytování stravovacích služeb, a v případě zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví 
a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin mohou vykonávat úřední 
kontroly v celém potravinovém řetězci. MZ je zmocněno nařídit mimořádná opatření při epidemii 
a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných 
a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo na území 
několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu. 

3.4.2 Kontrolní činnost 

Výkon státního zdravotního dozoru probíhá, přičemž základní rozsah kontrolní činnosti stanoví kontrolní 
plány. 

V období od 6.–28. 12. 2012 bylo umožněno občanům předávat podněty krajským hygienickým stanicím 
k šetření lihovin podezřelého nebo neznámého původu a v rámci této mimořádné akce mohli rovněž 
občané požádat o bezplatnou analýzu lihoviny. Důvodem tohoto postupu bylo přetrvávající riziko výskytu 
otrav metylalkoholem, nedohledání všech kontaminovaných lihovin v distribuční síti a kritické období 
vánočních svátků a končícího roku, kdy byl předpoklad, že by mohlo docházet ke zvýšené konzumaci 
lihovin nejen v domácnostech, ale i při různých kulturních a společenských akcích konaných v tomto 
období. 

tabulka 3-10: Kontrolní činnost krajských hygienických stanic (2012 – 2016) 

Kontrolní činnosti 2012 2013 2014 2015 2016 
Počet kontrol v zařízení 
stravovacích služeb 

49 154 28 817 26 118 23 070 20 121 

Počet odebraných vzorků 
alkoholických nápojů 

3 412 720 174 50 83 

Počet nevyhovujících vzorků 683 56 17 4 2 
Počet opatření 885 795 909 111 861 
Počet všech sankcí 6 170 5 331 5 359 4 295 3 587 
Výše všech sankcí v Kč 12 796 701 10 914 600 12 833 300 13 069 400 12 641 700 
Pozn.: S výjimkou let 2012 a 2013 byly vzorky alkoholických nápojů hodnoceny jako nevyhovující zejména v parametru ethanol, ale 
také v parametru SO2. 

V rámci údajů, které zobrazuje tabulka 3-10, Krajské hygienické stanice neuplatňují státní zdravotní dozor 
(s výjimkou let 2012 a 2013) jen na kontrolu alkoholických nápojů, ale kontrola alkoholických nápojů je 
součástí prováděných kontrol ve stravovacích službách. V případě zjištění nedostatků ve značení jsou 
informace předávány dalším kompetentním dozorovým orgánům. 

tabulka 3-11: Přehled výsledků mimořádných kontrol spojených s intoxikacemi metanolem 

Mimořádné kontroly – prosinec 2012 
Počet provedených úředních kontrol 28 870 
Počet odebraných vzorků v rámci úředních kontrol 353 
Vzorky nevyhovující 18 
Počet podnětů občanů 6 080 
Počet konzultací (fyzických, telefonických, emailem) 21 770 
Počet odebraných vzorků od občanů 6 970 
Počet vyhovujících vzorků 5 652 
Počet nevyhovujících vzorků 683 
Metylalkohol 346 
Isopropanol 430 



 

 

3.5 Celní správa 
3.5.1 Základní popis kompetencí 

Celní správa (CS) v rámci své činnosti vykonává intenzivně kontrolní činnosti, jak místní šetření související se 
správou spotřební daně z lihu, tak ostatní kontroly vykonávané dalšími útvary celní správy. Při kontrolách 
jsou prověřovány a prováděny: 

 lihovary, likérky, pálenice – dodržování podmínek příslušných povolení, kontrola výroby, neporušenosti závěr, dozor 
nad denaturacemi, provázanost evidencí, 

 plnění podmínek spolehlivosti, bezdlužnosti a ekonomické zdraví, 
 vytvoření katalogu rizik a sledování rizikových profilů daňových subjektů, 
 sledování a vyhodnocování kamerových záznamů (dle rizikovosti subjektu), 
 kontroly v celém obchodním řetězci,  
 kontroly při dopravě. 

Celní orgány jsou příslušné pouze k prověřování trestných činů spáchaných porušením celních předpisů, 
předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží a předpisů daňových. U trestních činů daňových je omezena 
na daně, u kterých celních správa vykonává jejich správu.  

3.5.2 Kontrolní činnost 

V oblasti kontrolní činnosti CS byla zvýšená pozornost věnována denaturacím lihu. Dle dostupných 
informací byl významným zdrojem mimobilančního lihu líh, vykázaný jako denaturovaný, a to jak líh 
nedenaturovaný, tak i líh nedostatečně denaturovaný či „lehce“ denaturovaný vykazovaný jako výrobek, 
vyrobený z denaturovaného lihu a tedy osvobozený od spotřební daně z lihu.  

Množství provedených kontrol celní správou v letech 2012-2016 zobrazuje tabulka 3-12. 

Možnosti daňových úniků 

V oblasti nelegální výroby destilátů, která by mohla dle laických odhadů představovat až 5 % spotřeby 
lihovin v České republice, jsou dosud „rezervy“, např. výroba destilátů v domácnostech.  

tabulka 3-12: Celní správa: počet provedených kontrol, počet odhalených případů nelegálního chování v letech 2012–2016 

Kontrolní činnosti 2012 2013 2014 2015 2016 
Vyměřená spotřební daň z lihu v mil. Kč 6 142,4 6 153,4 6 836,1 7 440,9 7 560,0 
Příjmy v mil. Kč 6 510,5 6 379,8 6 753,8 7 132,2 7 196,1 
Dodatečně vyměřená daňová povinnost 
(v mil. Kč) 

16,8 23,4 17,7 534,0 210,1 

Počet případů dodatečně vyměřené 
daňové povinnosti 

794 760 752 909 741 

Počet provedených kontrol (místní 72 216 35 498 37 045 28 245 45 477 

Kontroly prováděné KHS v roce 2012 (září – prosinec)  

Tyto kontroly byly zaměřovány nejen na dodržování mimořádného opatření, ale pravidelně byl 
kontrolován původ a způsob nabytí lihovin – tabulka 3-11.  Kontroly byly především cíleně zaměřovány 
na problematické provozovny, zejména stánkový prodej, provozovny „nižší“ cenové skupiny, výčepy, 
herny a bary, kde lihoviny představují hlavní nabídku. 

Charakter porušení se měnil v závislosti na aktuálně platné verzi mimořádného opatření, ale nejčastěji 
šlo o:  

 prodej lihovin bez dohledání původu a nabývacích dokladů, 
 prodej lihovin s obsahem etanolu nad 20 % obj., 
 porušení zákazu nabízení k prodeji lihovin spočívajícím v umístění nápojových lístků s nabídkou lihovin od 20 % 

obj. etanolu, 
 prodej lihovin s obsahem etanolu od 20 % obj. vyrobených v roce 2012 bez prohlášení o původu. 



 

šetření, daňové kontroly a realizace 
trestních spisů) 
Počet zjištěných porušení předpisů 2 331 912 967 1 144 1 310 
Množství lihu, u kterého došlo k porušení 
předpisů, v litrech 

1 491 726 734 693 117 934 603 661 75 477 

Zjištěný daňový únik (v mil. Kč) 424,9 203,5 28,5 81,5 21,0 
Zdroj: Celní správa – pravidelné čtvrtletní zprávy pro předsedu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. 

3.6  Česká obchodní inspekce 
3.6.1 Základní popis kompetencí 

Česká obchodní inspekce (ČOI) má dílčí kompetence vyplývající ze zákona č. 307/2013 Sb., o povinném 
značení lihu. V případě zjištění neznačeného lihu, kontrolní pásky, se kterými je neoprávněně nakládáno, 
nebo jejich padělky, ČOI musí vyrozumět celní orgány. ČOI nedisponuje v současné době žádnou 
kompetencí, která by se týkala výkonu dozoru nad nabídkou a prodejem alkoholu mladistvým. 

ČOI bude nově vykonávat kontrolu nad dodržování povinností stanovených v zákoně č. 65/2017 Sb., 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Kontrolní kompetence bude mít ČOI v oblasti 
prodeje a distribuce alkoholických nápojů. 

3.6.2 Kontrolní činnost 

tabulka 3-13: Přehled provedených kontrol ČOI v letech 2013–2016 

Provedené kontroly 2013 2014 2015 2016 
Celkový počet 5 657 3 211 4 641 4 955 
 z toho se zjištěním 1 501 1 174 1 984 2 202 
 z toho se zjištěním (%) 26,53 36,56 42,75 44,44 

Kontrolní akce je vždy zaměřená na dodržování povinností vyplývajících prodávajícím z obecně závazných 
právních předpisů při nabídce a prodeji alkoholických nápojů. Nejčastěji porušovaným právním předpisem 
v rámci kontrolní akce byl zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V rámci působnosti České 
obchodní inspekce nebylo zjištěno porušení zvláštních právních předpisů upravujících zákaz nakládání 
s neznačeným lihem.

  

Kontrola prodeje alkoholických nápojů v roce 2012 

V druhé polovině roku 2012 Česká obchodní inspekce zapojila značnou část svého dozorového 
potenciálu do kontrol značení, nabídky a prodeje alkoholických nápojů. Závažným důvodem pro změnu 
priority dozoru a kontrolních plánů bylo obecné ohrožení životů a zdraví spotřebitelů alkoholem 
s  vysokým obsahem metanolu, zjištěným v tržní síti na počátku měsíce září. Přestože byla působnost 
České obchodní inspekce v dané problematice velmi omezena, aktivně se podílela na kontrolách s cílem 
eliminovat existující nebezpečí obecného ohrožení.  

Kontrol zaměřených na značení, nabídku a prodej alkoholických nápojů (lihovin), bylo provedeno v roce 
2012 celkem 14 513. Ve 110 případech bylo zjištěno porušení závazných právních předpisů nebo 
mimořádných opatření vlády vztahujících se k nabídce a prodeji alkoholu. Tato zjištění byla dle jejich 
kvalifikace a v souladu s příslušnými právními předpisy postoupena dalším dozorovým orgánům 
k dořešení v jejich pravomoci, nebo byla přijata opatření v působnosti ČOI. 

Souběžně se inspektoři České obchodní inspekce, na základě Usnesení vlády č. 735 ze dne 03. 10. 2012, 
zapojili spolu s dalšími orgány statní správy do mimořádné kontrolní akce proti nelegálním výrobcům, 
distributorům a prodejcům lihovin. Mimořádná kontrolní akce realizovaná ve dnech 28.–30. 11. 2012, 
05.–07. 12. 2012, 29.–31. 01. 2013 a 04.–06. 02. 2013 byla zaměřena na kontrolu dodržování povinností 
vyplývajících prodávajícímu z obecně závazných právních předpisů při nabídce a prodeji alkoholických 
nápojů. 



 

 



 

4 Informace o aktuální 
legislativě 

4.1  Ministerstvo vnitra 
Původní skutková podstata (nedovolená výroba lihu) byla z trestního zákona vypuštěna v r. 2010 
v souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku. Hlavním důvodem vypuštění byla snaha nepostihovat 
podle trestního práva nadále marginální případy, kdy pachatel doma pálí lihovinu, nebo drží zařízení k tomu 
určené. Ustanovení totiž cílilo na neorganizované domácí výrobce. Nedovolená výroba lihu je aktuálně 
přestupkem dle zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů dle § 17 odst. 1 písm h) a l) 
(fyzické osoby) a dle § 17a odst. 1 písm. h) a j) (právnické a podnikající fyzické osoby), za které lze uložit 
pokutu až do výše 10 mil Kč.  Sankce je s účinností od 01. 07. 2017 ukládána dle zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. V původním zákoně o přestupcích hrozila za nedovolenou 
výrobu lihu sankce pouhé 3000 Kč, došlo tedy k maximálnímu navýšení, které by mělo mít dostatečně 
odstrašující efekt. Jednání, které bylo předmětem dění kauzy „Methanol“, bylo postižitelné podle několika 
skutkových podstat trestního zákoníku: obecné ohrožení, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými 
předměty, neoprávněné podnikání, trestné činy daňové a trestné činy na ochranu průmyslových práv.  

4.2 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Zákonem č. 309/2013 Sb., kterým byl s účinností od 17. 10. 2013 novelizován živnostenský zákon, byl prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin zařazen do koncesované živnosti. Tímto byla zavedena koncese na 
prodej lihovin, na kterou bude automaticky nárok při splnění předem definovaných podmínek. V souvislosti 
s uvedenou novelou živnostenského zákona byla pro účely živnostenských úřadů v působnosti odboru 
živností MPO přijata metodická informace č. 10/2013  k úpravě prodeje kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin. 

Cílem tohoto opatření bylo získat přehled o prodejcích lihovin a umožnit tak snazší kontrolu prodeje 
nezdaněného a nekvalitního alkoholu. S ohledem na provázanost právní úpravy týkající se regulace prodeje 
lihu a lihovin byl režimu koncesované živnosti podřízen i prodej kvasného lihu a konzumního lihu. 
Zavedením této koncese se zároveň umožňuje kontrolním orgánům efektivněji sledovat trh s lihem 
a lihovinami a omezit prodej nezdaněného a nekvalitního alkoholu. Účelem úpravy nebylo klást 
neodůvodněné překážky pro vstup do podnikání v dané oblasti, a proto se nevyžaduje prokázání odborné 
způsobilosti pro získání oprávnění k pouhému prodeji lihu a lihovin tak, jak se vyžaduje v případě výrobců. 
Úpravou byly sledovány i takové cíle, jako je ochrana spotřebitelů a jejich zdraví, zajištění odvodů daní 
všemi subjekty a zlepšení podnikatelského prostředí tím, že prostřednictvím zavedení koncese a následného 
zefektivnění kontroly budou z podnikání eliminovány subjekty, které porušují nastavená pravidla a získávají 
tak neodůvodněnou výhodu oproti jiným, poctivým podnikatelům.  

4.3  Ministerstvo financí 
Nejdůležitějším legislativním krokem v působnosti Ministerstva financí v oblasti boje s černým trhem 
s lihovinami se v uplynulém období stalo přijetí nového zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o povinném značení lihu“). Platnosti zákon nabyl 02. 09. 2013 
a účinnosti 01. 12. 2013. Prováděcí vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona 
o povinném značení lihu (dále jen „vyhláška“), nabyla platnosti 29. 10. 2013 a účinnosti 01. 12. 2013.  

Nová právní úprava přinesla zásadní modernizaci celého systému povinného značení lihu v zájmu omezení 
černého trhu s lihovinami a s ním souvisejících daňových úniků. Zákon stanoví, že každé spotřebitelské 
balení lihu, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky, musí být 
označeno kontrolní páskou. Působnost podle zákona vykonávají primárně orgány Celní správy České 
republiky. 



 

4.4  Ministerstvo spravedlnosti 
Od 01. 07. 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Tato novela mj. změnila 
znění § 240 trestního zákona - zkrácení daně, poplatku nebo podobné povinné platby. Změna spočívala 
jednak v nově zavedené trestnosti přípravy tohoto trestného činu, a jednak ve zvýšení trestní sazby, je-li 
takový trestný čin spáchán formou mezinárodního organizovaného zločinu. V ostatních ustanoveních, která 
se bezprostředně týkají dané problematiky, nedošlo ve sledovaném období k relevantním změnám. 

4.5  Ministerstvo zdravotnictví 
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nahradil zákon 
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů stanoví místa určená 
k prodeji a podávání alkoholických nápojů, včetně podmínek pro příležitostný prodej lihovin. V případě 
příležitostného prodeje lihovin musí vždy osoba, která hodlá lihoviny v rámci tohoto typu prodeje prodávat, 
oznámit tuto skutečnost správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat. 
Tato povinnost před účinností zákona č. 65/2017 Sb. vyplývala ze zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních 
daních. 

4.6  Ministerstvo zemědělství 
Poslední novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších 
předpisů, přinesla výraznou změnu v oblasti označování lihovin. Konkrétně je nově stanovena povinnost 
uvádět na lihovinách s objemem alkoholu více než 20 % obj. přímo výrobce lihoviny, ne pouze 
provozovatele potravinářského podniku (např. prodejce či distributora), tak jako tomu bylo předtím (a jak je 
tomu dle evropské legislativy i u většiny ostatních potravin). Tímto opatřením je spotřebitel zcela 
transparentně informován o skutečném výrobci lihoviny. 

V souvislosti se zákonem o potravinách rovněž vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 417/2016 Sb., 
o některých způsobech označování potravin, která nahradila stávající vyhlášku č. 113/2005 Sb., o způsobu 
označování potravin a tabákových výrobků. Vyhláška nově upřesňuje mj. možnost použití slov „domácí“, 
„čerstvý“, „přírodní“ na etiketě potravin včetně lihovin. 

V současné době je v legislativním procesu také vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí. 
Vyhláška upravuje mj. oblast výroby lihovin, piva a medoviny, a to jak z hlediska kvalitativní, tak i z pohledu 
požadavků na označování.  

K redukci černého trhu s alkoholem by měla rovněž výrazně přispět nedávno přijatá novela zákona 
č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů. 

 





 

5 Shrnutí 
Po tzv. metanolové kauze, která proběhla v r. 2012, byla přijata řada opatření vyjádřených v Plánu nulové 
tolerance k černému trhu s lihovinami1, kde šlo zejména o legislativní opatření zaměřená převáženě na 
zvýšení kontroly a zlepšení dohledu s cílem redukovat černý trh s alkoholem. V září 2012 byla zpracována 
Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem, která zahrnuje informace 
o činnostech státních orgánů2.  

Z podkladů zpracovaných Pracovní skupinou ke koordinaci aktivit státu vůči černému trhu s alkoholem se 
dá shrnout následující: 

 z Plánu nulové tolerance s celkem 13 úkoly se podařilo ke konci r. 2016 splnit 10 (77 %) všech aktivit, průběžně se 
plní 3 aktivity (23 %), žádná z aktivit nebyla hodnocena jako nesplněná, 

 v Analýze činnosti bylo identifikováno celkem 17 aktivit, z kterých se ke konci roku 2016 podařilo splnit 7 (41 %), 
průběžně nebo částečně bylo splněno 8 aktivit (47 %), nesplněny byly 2 aktivity (12 %). 

Kontrolní činnost: 

 v období metanolové kauzy byl počet realizovaných kontrol kontrolních orgánů nejvyšší. Od r. 2013 se jejich počet 
u většiny kontrolních orgánů snižuje, 

 ve sledovaném období lze zároveň pozorovat spíše snižování podílu nálezů porušení právních předpisů v rámci 
kontrolních akcí jednotlivých kontrolních orgánů, 

 v l. 2012 a 2013 evidovala SZPI, která kontroluje bezpečnost, jakost a některé povinnosti vyplývající ze zákona o 
lihu a povinném značení lihu, porušení zákona u 21,6 %, resp. 17 % kontrolovaných případů. V l. 2014–2016 se 
tento podíl snížil na rozmezí 12 %-13,8 %, 

 nejčastější porušení zákona se ukazuje být v maloobchodě, kde od r. 2014 lze pozorovat nárůst podílu 
nevyhovujících vzorků z 12,3 % (v r. 2014) na 31,7 % (v r. 2016). U výroby a velkoobchodu podíl nevyhovujících 
vzorků naopak klesá a v r. 2016 tvořil necelých 7 % u velkoobchodu a 0 % u výrobců, 

 od r. 2012 byl zaznamenán pokles trestných činů v souvislosti s lihovinami (§ 156 a § 157 Trestního zákona), a to 
z celkem 22 (v r. 2012) na 7 (v r. 2016), 

 v rámci kontrol živnostenských úřadů, které jsou zaměřené na problematiku kontroly prodejců lihovin evidovaly 
tyto úřady v r. 2013 výrazný nárůst porušení zákona z 1,7 % případů (v r. 2012) na 31,8 % (v r. 2013). Od r. 2014 
podíl případů porušení zákona postupně klesal, a to na 21,6 % v r. 2016, 

 podíl vadných vzorků v rámci kontrol MZ (Krajských hygienických stanic), byl nejvyšší v r. 2012, a to 14,5 %, od r. 
2013 se podíl vadných vzorků pohybuje pod 10 %, s klesající tendencí z 9,8 % v (r. 2014) na 2,4 % (v r. 2016), 

 podíl nálezů porušení zákona z kontrol realizovaných Celní správou (místní šetření, daňové kontroly a realizace 
trestních spisů), se v letech 2012–2016 pohybuje stabilně mezi 2,6–4,1 %, 

 došlo k výraznému snížení objemu zjištěných daňových úniků mezi obdobím 2012–2013 a 2014–2016, kdy zjištěné 
daňové úniky v l. 2012–2013 tvořily 425 mil. Kč a 203 mil. Kč a v letech 2014–2016 tvořily 21 mil. Kč – 81,5 mil. Kč). 

Legislativa: 

 přijatá legislativní opatření po metanolové kauze hodnotí pracovní skupina jako účinná a efektivní. Nová legislativa 
přinesla modernizaci celého systému povinného značení lihu v zájmu omezení černého trhu s lihovinami a s ním 
souvisejících daňových úniků, umožnila kontrolním orgánům efektivněji kontrolovat trh s lihem a lihovinami a 
omezit prodej nezdaněného a nekvalitního alkoholu, 

 k nejdůležitějším legislativním změnám podle pracovní skupiny patří schválení nového zákona č. 307/2013 Sb., o 
povinném značení lihu. Dále pak zpřísnění povolovacích řízení subjektů nakládajících s výrobky, které podléhají 
spotřebním daním či oznamování prodeje lihovin za cenu nižší, než je spotřební daň a DPH správci daně, 

 významné slabé stránky nastavení potírání černého trhu s alkoholem pracovní skupina neidentifikovala, 
 existují dílčí rizika, na která upozornili jednotliví členové skupiny: 

 předpisy EU umožňují pohyb hotových výrobků obsahujících zvláštně denaturovaný líh v souladu 
s požadavky jiného členského státu, aniž by podléhaly kontrole orgánů celní správy. Potenciálně existuje 
možnost zneužití takového lihu pro výrobu lihovin. Právní předpisy EU a zákon č. 353/2003 Sb., o 
spotřebních daních, stanoví pro takové případy řešení, ale postup je poměrně zdlouhavý 

                                                      

 
1 usnesení vlády č. 736 ze dne 03. 10. 2012 
2 usnesení vlády č. 689 ze dne 19. 09. 2012 



 
 na úrovni EU bude probíhat revize obecné směrnice (směrnice Rady 2008/118/ES) a tzv. alkoholové 

směrnice (směrnice Rady 92/83/EHS). V rámci projednávání návrhu směrnice bude důležité prosadit 
připomínky k jednotlivým předpisům tak, aby byly řešeny problémy znamenající určitá rizika, resp. 
komplikace pro oblast spotřebních daní. Cílem bude také eliminovat rizika vyplývající z rozdílných výkladů 
určitých ustanovení v jednotlivých členských státech 

 rizikovým faktorem je stále výroba mimobilančního lihu a případně slabší či neúplná denaturace lihu. 
Nicméně je zde nutné poznamenat, že v těchto oblastech probíhá důsledná vyhledávací a kontrolní 
činnost orgánů Celní správy ČR 

 také se upozorňuje na subjekty, které obchází regulační zákonný rámec tím, že zakládají soukromé "kluby" 
a "spolky". Může se to týkat relativně širokého okruhu subjektů, které pravidelně podávají lihoviny ke 
konzumaci bez toho, aby měly koncesi k prodeji lihovin 

 Aktuálně se připravují další legislativní opatření, které by měly doplnit současný regulační rámec: 
 MF a GŘC připravuje zavedení elektronického systému sledování doprav vybraných výrobků ve volném 

daňovém oběhu mezi ČR a ostatními členskými státy EU. Cílem je elektronizace sledování pohybu 
vybraných výrobků dopravovaných ve volném daňovém oběhu v reálném čase tak, aby bylo možné využít 
analytických prostředků k eliminaci rizik za účelem zefektivnění správy daní. Zavedení tohoto nástroje do 
praxe má představovat další nástroj v boji proti daňovým únikům, který má vést ke zvýšení ochrany 
vnitřního trhu před nelegálním nakládáním s vybranými výrobky (tedy i alkoholem a alkoholickými nápoji).  

 MZe aktuálně připomínkuje nové nařízení EU, které se týká stanovení definic lihu, lihovin a pravidel pro 
jejich výrobu a uvádění na trh, včetně požadavků na označování, a také připravuje novou vyhlášku pro 
nápoje, kvasný ocet a droždí, která nastaví nová pravidla označování potravin, zejména piva. 

 Pracovní skupině nebyly známé jiné odhady velikosti černého trhu s alkoholem než ty, které provádí Unie výrobců a 
dovozců lihovin. Podle Unie výrobců a dovozců lihovin dosahoval černý trh před metanolovou kauzou velikosti 15 
% legální spotřeby, aktuální odhady činí 10–12 % spotřeby lihovin. 

 



 

6 Přílohy 
 



 

Příloha 1 
tabulka 6-1: Hodnocení aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami a návrh doplňujících aktivit vyplývajících (usnesení vlády č. 735ze dne 3. října 2012) 

Usnesení vlády České republiky ze dne 3. října 2012 č. 735 

 Aktivity A) Odpovědná instituce Stav plnění Průběh realizace aktivity 

1.1  Možnosti zvýšení kontroly 
nakládání s metylalkoholem 

A) MF Splněno MF: Metylalkohol není předmětem spotřební daně z lihu. Daňové zákony výrobcům nebo 
dovozcům metylalkoholu neukládají povinnost žádnou podmínku pro nakládání s tímto zbožím. 
Držitelům metylalkoholu rovněž není těmito zákony stanovena povinnost vést některou z evidencí 
nebo oznamovat nakládání s metylalkoholem. Celní správa vykonává kontrolní činnost pouze 
v souvislosti s dovozem metylalkoholu ze třetích zemí a to prostřednictvím celního řízení. Kontrola 
přítomnosti metylalkoholu v lihovinách spadá do problematiky obecné bezpečnosti výrobků, 
kterou vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 

1.2  Zmenšení maximálního možného 
objemu spotřebitelského balení 
lihu 

A) MF Splněno MF: V zákoně o povinném značení lihu je snížen maximální přípustný objem spotřebitelského 
balení lihu z dosavadních 6 litrů na 1 litr s tím, že výjimečně jsou připuštěna spotřebitelská balení 
lihu do maximálního objemu 3 litrů, a to v případě, že jsou vyrobena ze skla, přičemž se nesmí 
nacházet v restauračních a obdobných zařízeních, kde se podávají lihoviny. 

Tímto opatřením je zejména sledováno zamezení distribuce nezdaněného lihu pomocí plastových 
kanystrů o objemu až 6 litrů, což dříve představovalo velmi frekventovanou praxi černého trhu s 
lihovinami. Rovněž došlo ke snížení maximálního přípustného objemu spotřebitelského balení 
lihu, který nemusí být značen, a to z dřívějších 0,1 litru na 0,06 litru. Spotřebitelská balení o 
objemu 0,1 litru, která dříve nemusela nést kontrolní pásku, byla rovněž zneužívána k distribuci 
nezdaněného lihu. 

Ministerstvo financí považuje uvedené opatření za úspěšně realizované, neboť mu nejsou známy 
žádné informace, podle nichž by velikost spotřebitelského balení nadále představovala problém 
ve vztahu k potírání černého trhu s lihovinami. 

1.3  Zavedení peněžité sankce pro 
osobu povinnou značit líh za 
zničení, ztrátu nebo odcizení 
kontrolních pásek ke znační lihu 
ve výši odpovídající spotřební dani 
z lihu 

A) MF Splněno MF: Zákon o povinném značení lihu postihuje ztrátu nebo zničení kontrolních pásek pokutou 
nejméně ve výši spotřební daně z lihu, která těmto páskám odpovídá. 

Tímto způsobem došlo k podstatnému omezení machinací s údajně zničenými či ztracenými 
kontrolními páskami, které do té doby představovaly výrazný prvek černého trhu s lihovinami. 
Tolerováno je pouze zničení nebo ztráta velmi omezeného počtu kontrolních pásek, jemuž se v 
rámci technologie výroby a značení lihu nelze vyhnout. Zákon o povinném značení lihu současně 



 

výrazně zpřísnil požadavky na zabezpečení kontrolních pásek a na vracení nepoužitých 
kontrolních pásek, včetně zpřísnění postihů za porušování povinností. 

Od účinnosti nové právní úpravy bylo zničeno, ztraceno či odcizeno pouze necelých 48 000 
kontrolních pásek, tedy 0,02 % z celkového počtu 228 milionů vydaných kontrolních pásek, což 
odpovídá ročnímu poklesu o cca 95 % oproti stavu před nabytím účinnosti zákona o povinném 
značení lihu. 

1.4  Zavedení nového vzorku kontrolní 
pásky určené ke značení lihu 
s výrazně lepšími ochrannými 
prvky 

A) MF Splněno MF: Novou právní úpravou byla zavedena nová generace kontrolních pásek s výrazně lepšími 
ochrannými prvky. Vzor nové kontrolní pásky (ve třech rozměrových variantách podle velikosti 
spotřebitelského balení lihu) je upraven v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky č. 334/2013 Sb., k 
provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu. 

Současně bylo zavedeno nové evidenční označení kontrolní pásky. Toto označení je tvořeno 
jednak dvanáctimístným alfanumerickým evidenčním kódem, který je společný pro všechny pásky 
dané série, a jednak osmimístným alfanumerickým individuálním kódem, který je unikátní pro 
každou jednotlivou kontrolní pásku. Třetí složku evidenčního označení tvoří elektronicky čitelná 
verze individuálního kódu, a to ve formě tzv. QR kódu. Současně byl vytvořen registr kontrolních 
pásek. V rámci evidenčního kódu v označení kontrolní pásky je uveden též údaj, jehož 
prostřednictvím je možné určit přesný obsah lihu ve spotřebitelském balení (dříve byl tento údaj 
uváděn pouze pásmově, což umožňovalo daňové úniky založené na plnění spotřebitelského 
balení lihovinou o vyšším obsahu lihu, než odpovídalo zdanění). Prodejní cena kontrolní pásky je 
stanovena na 0,44 Kč. 

Zavedení nové generace kontrolních pásek s výrazně lepšími ochrannými prvky vedlo k tomu, že 
od účinnosti nové právní úpravy nebyly zaznamenány padělky kontrolních pásek. 

1.5  Zavedení koncesí na prodej 
lihovin, na kterou bude 
automaticky nárok při splnění 
předem definovaných podmínek 

A) MPO Splněno MPO: Zákonem č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla s účinností od 17. 10.2013 
koncesovaná živnost pro „Výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních 
alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných 
destilátů získaných pěstitelským pálením) doplněna o „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a 
lihovin“. Na koncesi je právní nárok a pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin musí 
podnikatel splnit všeobecné podmínky provozování živnosti. Zavedení koncese umožňuje získat 
přehled o podnikatelských subjektech, které se prodejem zabývají. 

1.6  Sjednocení kontrolních institucí 
v oblasti státního dohledu nad 
potravinami 

A) MZe Splněno MZe: V roce 2014 změnou zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění 
pozdějších předpisů, Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Státní veterinární správě byla 
rozšířena kompetence o výkon dozoru v zařízeních poskytující stravovací služby. 

Orgány ochrany veřejného zdraví nadále provádí státní zdravotní dozor v zařízeních poskytující 



 

stravovací služby podle zákona č. 110/1997 Sb., a v případě dalších právních povinností 
provozovatelů stravovacích služeb postupují podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Orgány dozoru navzájem koordinují své kontroly v provozovnách stravovacích služeb na 
regionální úrovni. 

1.7  Legislativní ukotvení tzv. rodného 
listu lihovin 

A) MZe Splněno MZe: Tzv. rodné listy lihovin byly stanoveny nařízením vlády č. 317/2012 Sb. ze dne 26. září 2012. 
Rodné listy lihovin zajistily absolutní sledovatelnost lihovin, čímž byly rozlišeny lihoviny vyrobené 
legálně a nelegálně. Přijetím povinnosti rodných listů pro veškeré lihoviny došlo k obnovení trhu 
s lihovinami. Rodné listy svůj účel plně splnily a v roce 2014 byly v kontextu přijetí všech ostatních 
přijatých opatření zrušeny. 

1.8  Revize trestního zákoníku v oblasti 
definice trestných činů související 
s výrobou a distribucí lihovin 

A) MSp Splněno MSp: novelou zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, byla zavedena trestnost přípravy trestného 
činu dle § 240 Zkrácení daně, poplatku nebo podobné povinné platby. Novela zákona nabyla 
účinnosti 01.07.2016. 

1.9  Vytvoření speciální kriminalistické 
skupiny zabývající se trestnou 
činností páchanou v souvislosti 
s černým trhem s lihovinami 

A) MF, MV 

 

 

Splněno MV: aktivita proběhla koncem roku 2012 jako aktuální reakce na metanolovou kauzu, stejně jako 
zvýšené policejní kontroly, které probíhaly především v roce 2012/2013. 

MF: Po konzultaci s MV – proběhlo koncem roku 2012 jako aktuální reakce na metanolovou 
kauzu. Nyní je prováděna výměna poznatků o nelegálním nakládání s vybranými výrobky probíhá 
na základě uzavřených dohod mezi Policí ČR a Celní správou ČR. Výměna informací se mimo 
uvedené dohody děje i neformálně na základě místní spolupráce mezi orgány činnými v trestním 
řízení a správci daně. Intenzivní spolupráce se uskutečňuje v rámci daňové Kobry. 

1.10  Realizaci mimořádné kontrolní 
akce celní správy, Police České 
republiky a dalších kontrolních 
orgánů proti nelegálním 
výrobcům, distributorům a 
prodejcům lihovin  

A) MF, MV, MPO, MZe Plněno průběžně MPO: V roce 2016 živnostenské úřady participovaly na další etapě policejní akce „ALKOHOL“ 
v návaznosti na několik etap této akce“ probíhajících již v roce 2015. 

MF: Probíhalo jako aktuální reakce na metanolovou kauzu v daném období. Dále: Viz bod 2. 20 - 
Celní správa 

MV: Probíhalo jako aktuální reakce na metanolovou kauzu v daném období. 

MZe (SZPI): Prosinec 2015 – kontrolní akce OPSON V: kontrola zaměřená na falšování potravin, 
proběhla v součinnosti SZPI, CS a PČR - společná kontrolní akce na tržnicích. 

Mimo akce řízené z ústředí probíhá řada společných akcí domluvených přímo regionálními 
inspektoráty. Akce probíhají dle aktuální potřeby. Počet nelze sdělit, akce nemají žádný speciální 
kód, protože pro činnost SZPI není důležité evidovat, co je samostatná akce SZPI a co společná 
s jinými dozorovými orgány. 



 

1.11  Realizaci informační kampaně na 
likvidaci nebezpečných lihovin 
v rizikových lokalitách a cílových 
skupinách, které značky lihovin 
jsou potenciálně život a zdraví 
ohrožující 

A) MZ Splněno MZ: Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo a zveřejnilo metodický postup k likvidaci 
nebezpečných lihovin (zejména v lahvích s porušeným uzávěrem), informace byla k dispozici na 
webových stránkách MZ. Další informace byly průběžně poskytovány jak veřejnosti, tak i orgánům 
samosprávy, prostřednictvím internetových stránek, telefonickým nebo elektronickým kontaktem 
nebo osobními konzultacemi. V roce 2012 a 2013 byly realizovány kontrolní akce v resortu 
Ministerstva zdravotnictví, v jejichž průběhu byly podávány informace týkající se způsobu likvidace 
lihovin, označování lihovin a možnosti ověřování jejich pravosti. V následujících letech byla 
kontrola lihovin již předmětem běžného státního zdravotního dozoru tak, jak tomu bylo 
v předchozím období. 

1.12  Dokončení legislativních opatření 
na novém zákoně o návykových 
látkách a jeho předložení vládě 

A) MZ Splněno  MZ: Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který 
nahradil zákon č. 379/2005Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů byl na základě 
rozhodnutí Koaliční rady ze dne 27. května 2016 znovu předložen, a to z důvodu zamítnutí 
původního vládního návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 508 
ve třetím čtení na schůzi konané dne 25. května 2016. Vláda nový návrh zákona dne 30. května 
2016 jednomyslně schválila. Dne 6. září 2016 byl návrh zákona projednán v 1. čtení v PSP ČR a byl 
postoupen k dalšímu projednání. Dne 9. prosince 2016 byl návrh zákona schválen ve třetím čtení v 
PSP ČR a následně byl postoupen Senátu Parlamentu ČR. Dne 19. ledna 2017 Senát Parlamentu 
ČR schválil návrh zákona a 14. února 2017 byl návrh zákona podepsán prezidentem České 
republiky. 

Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek byl dne 3. března 
2017 vydán ve Sbírce zákonů. 

1.13  Realizaci opatření na ochranu dětí 
a mládeže v souvislosti 
s požíváním alkoholu v oblasti 
legislativní, organizační a prevence 

A) sRVKPP, MZ Plněno průběžně sRVKPP: Legislativní opatření v oblasti podávání alkoholu mladistvým, které byly zpracované 
pracovní skupinou k ochraně dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu, a který měl především 
zefektivnit vymahatelnosti práva a zvýšit odpovědnost provozovatele zařízení, ve kterém je 
podáván alkohol byl v legislativním procesu změkčení a zajištění vymahatelnosti práva v oblasti 
podávání alkoholu mladistvým nedoznala výrazných změn. 

S cílem zvýšit povědomí o problematice dodržování zákona nepodávat alkohol mladistvým do 18 
let, byly realizované kontrolní akce s názvem Alkohol, na které se podíleli především zástupci PČR, 
České obchodní inspekce a živnostenských úřadů. Během akce byla kontrolována především 
hostinská zařízení a noční kluby. 

Žádné jiné informační aktivity směrem k veřejnosti v oblasti podávání a užívání alkoholu 
mladistvými nebyly realizovány. 

MZ: Podporovány jsou preventivní aktivity – prevence rizikového chování, včetně užívání 



 

návykových látek z dotačního titulu MŠMT, RVKPP a samospráv. MZ poskytuje finanční prostředky 
i na programy protidrogové politiky v rámci Národního programu zdraví – v r. 2015 projekty 
podpory zdraví, ve kterém podpořilo 4 celorepublikové a 1 lokální projekt v celkové výši 630 tis. 
Kč. 

Dne 20. srpna 2015 byl vládě předložený Akční plán k omezení škod působených alkoholem v 
České republice pro období 2015 - 2018, která jej vzala na vědomí usnesením č. 671. Hlavním 
cílem tohoto realizačního dokumentu Národní strategie protidrogové politiky pro období 2010 – 
2018 a  Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí je snížení 
spotřeby alkoholu v populaci ČR a škod působených alkoholem. Akční plán je rozpracován do 
jednotlivých tematických oblastí problematiky snižování škod působených alkoholem, v rámci 
kterých jsou rozpracované konkrétní aktivity, a to včetně opatření zaměřených na osoby mladší 18 
let. Zároveň byla při MZ zřízená Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod alkoholem, která 
je meziresortní a mezioborovou platformou pro implementaci opatření obsažených v Akčním 
plánu. 

 

  



 

Příloha 2 
tabulka 6-2: : Hodnocení aktivit vyplývajících z Analýzy činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 

Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 

 Aktivity A) Navrhovatel / B) 
Odpovědná instituce 

Stav plnění 
 

Průběh realizace aktivity / Návrh na realizaci aktivity 

2.1  Sdílení kompetencí v oblasti povolování 
pěstitelského pálení – zahrnutí Celní správy do 
procesu povolování 

A) Celní správa 
B) MZe, Celní správa 

Plněno jiným 
způsobem 

Celní správa: Celní správa v minulosti již tento požadavek na změnu legislativy 
uplatnila. Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství je tato záležitost průběžně 
komunikována. K případné změně zákona o lihu je věcně příslušné MZe. 

MZe: Realizace této aktivity není aktuální s ohledem na dlouhodobě nastavený 
bezproblémový systém povolování provozoven pěstitelských pálenic 
Ministerstvem zemědělství v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 61/1997 Sb., o 
lihu, ve znění pozdějších předpisů. Bod 2.14. by měl proto být vyřazen z tabulky. 

Hodnocení plnění jednotlivých aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu s 
lihovinami. Komunikace mezi MZe a GŘC probíhá mj. prostřednictvím pracovní 
skupiny k problematice pěstitelských pálenic. PS se kromě GŘC účastní zástupci 
MF a SZPI. Mezi GŘC a MZe probíhá pravidelná výměna informací. 

2.2  Zavedení destrukčních zón kontrolní pásky ke 
značení lihu 

A, B) Celní správa Splněno Celní správa: V souvislosti s realizací  Usnesení Vlády České republiky č. 735 ze dne 
3. 10. 2012 k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“ se od 
listopadu 2012 připravoval nový zákon o povinném značení lihu, který 
předpokládal individualizaci kontrolních pásek. Byly zvažovány různé technologie 
pro zabezpečení a možnosti individualizace jednotlivých balení lihovin. Ověřovány 
byly také další možnosti modifikace provedení kontrolní pásky jako je zavedení 
destrukčních zón/náseků nebo použití tenčího ceninového papíru, které by ztížily 
sejmutí neporušené kontrolní pásky ze spotřebitelského balení a zamezily jejímu 
opakovanému použití. 

Dále bylo uvažováno o možnosti opatření kontrolních pásek QR kódem nebo RFID 
čipem. Náklad na výrobu jedné pásky by se v souvislosti s přijatým opatřením 
zvýšil až o 2,50 Kč na jeden kus kontrolní pásky. Proveditelnost těchto úprav byla 
konzultována s výrobcem kontrolních pásek Státní tiskárnou cenin. Po 
vyhodnocení získaných informací bylo zavedení destrukčních zón v kontrolní 
pásce shledáno jako nevyhovující z důvodu zvýšených nákladů na výrobu těchto 



 

pásek a možných problémům při jejich výrobě a aplikaci na spotřebitelská balení 
lihu. Výsledkem hledání optimální varianty, která splní požadovaný cíl a současně 
nejméně zatíží podnikatelskou veřejnost, bylo snížení gramáže papíru 
používaného pro výrobu kontrolních pásek z 85 g/m2 na 65 g/m2 tak, aby došlo 
k jejímu účinnějšímu nalepení a následnému spolehlivějšímu poškození při 
otevření spotřebitelského balení lihu současně s doplnění kontrolní pásky o 
unikátní alfanumerický kód pro každou kontrolní pásku a o grafický strojově 
čitelný QR kód. 

2.3  Zvýšení odstrašujícího efektu sankcí v rámci 
správního trestání 

A) Celní správa 
B) Celní správa, MPO, 
SZPI, ČOI, KHS 

Splněno částečně Celní správa: Splněno vydáním nového zákona č. 307/2013 Sb., o povinném 
značení lihu, v platném znění, ze dne 12. září 2013, který nově upravuje výši 
sankce za konkrétní porušení tohoto zákona. Opatření souvisí s úkoly č. 2.3. a 2.4. 
tohoto materiálu. 

MPO: Splněno -zákonem č. 309/2013 Sb., kterým byl s účinností od 17. 10. 2013 
novelizován živnostenský zákon, byl prodej kvasného lihu, konzumního lihu a 
lihovin zařazen do koncesované živnosti, tj. došlo k zavedení koncese na prodej 
lihovin. 

Cílem tohoto opatření bylo získat přehled o prodejcích lihovin a umožnit tak 
snazší kontrolu prodeje nezdaněného a nekvalitního alkoholu. Zavedením této 
koncese se zároveň umožňuje kontrolním orgánům efektivněji kontrolovat trh s 
lihem a lihovinami a omezit prodej nezdaněného a nekvalitního alkoholu. 

V souvislosti s uvedenou novelou živnostenského zákona byla pro účely 
živnostenských úřadů přijata metodická informace odboru živností MPO č. 
10/2013  k úpravě prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

SZPI: SZPI má v § 17 f písm. d) zákona 110/1997 Sb. stanovenu výši pokuty  50 000 
000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 17 odst. 1 písm. c), i), p), t) nebo y), § 17 
odst. 2 písm. a), b), e) nebo f), § 17b odst. 6 písm. c). (např. pokud se provozovatel 
potravinářského podniku dopustí správního deliktu tím, že např. nedodrží 
požadavky na bezpečnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího požadavky na potraviny nebo v rozporu s přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na potraviny uvádí na trh 
potravinu klamavě označenou nebo opatřenou zavádějícími informacemi anebo ji 
nabízí klamavým způsobem, nedodrží požadavky na přípustný obsah 
toxikologicky významných látek v potravinách atd. Kromě toho upravuje výši 
sankcí zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (za konkrétní porušení 
tohoto zákona). Dle § 72 odst. (2) písm. b) některé konkrétní správní delikty, jejichž 



 

spáchání zjistí při výkonu své působnosti, projednává SZPI. 

ČOI: ČOI postihuje správní delikty, jenž spadají do její působnosti, podle zákona č. 
307/2013 Sb., o povinném značení lihu, v platném znění, ze dne 12. září 2013. 

KHS: výše finančních sankcí jsou stanoveny v příslušných právních předpisech. 
Výše finanční sankce se odvíjí od charakteru zjištěného nedostatku a jeho dopadu 
na lidské zdraví, přičemž jsou zohledňovány i rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu 

2.4  Zdokonalit systém sběru dat z prostředí černého 
trhu s alkoholem a jejich vyhodnocování 

A) Celní správa 
B) Celní správa, MPO, 
SZPI, ČOI, KHS, PČR 

Splněno Celní správa: Viz body 2.15., 2.16., 2.19., 2.20. až 2.24., 2.29. a 2.30. 

MPO: Splněno – v souladu s metodickým pokynem odboru živností MPO č. 
4/2013 byla v rámci Informačního systému živnostenského podnikání (IS RŽP), 
jehož správcem je MPO, začleněna kontrolní činnost zaměřená na problematiku 
lihu, resp. lihovin s nepovoleným množstvím alkoholu mezi specifické vlastnosti 
kontroly s názvem „Lihoviny“. 

SZPI: viz bod 2.15. Všechny výsledky kontrolní činnosti SZPI jsou evidovány, z 
kontrol existují záznamy, vše je uloženo v informačním systému SZPI a s výsledky 
se pracuje při plánování kontrol. 

ČOI: ČOI disponuje svými databázemi s poznatky o provedených kontrolách. 
Jelikož však za poslední roky nebylo z naší strany zjištěno porušení těch paragrafů 
zákona, upravující prodej alkoholických nápojů, nemáme tak k dispozici žádná 
data, ani žádné vyhodnocení. 

KHS: vyhodnocování výsledků úředních kontrol, předávání informací dalším 
dozorovým orgánům. 

2.5  Ve spolupráci s odbornými útvary dále 
zdokonalovat systém analýzy rizik v oblasti 
sledování pohybu zboží na bázi lihu 

A, B) Celní správa Splněno Celní správa: Do informačního systému Celní správy ČR implementován SIRR 
(systém identifikace a řízení rizik) - Modul RiskDS, který vyhodnocuje rizikovost 
subjektů v oblasti SPD (včetně lihu) na základě indikátorů rizika zavedených v 
katalogu rizik. Zahrnuje i jednorázové plátce, kterým bylo SPD doměřeno na 
základě pozitivní kontroly. Útvary analýzy a správce daně na úrovni CÚ má 
možnost zapsat další, nikde jinde nesbírané informace do evidenčního listu 
předmětného subjektu. Subjekt je ověřován ve všech dostupných evidencích CS, 
včetně některých externích informačních zdrojů. 

V aplikaci ERIAN byly nově vytvořeny a iniciovány elektronické rizikové profily 
monitorující přepravy vybraných výrobků v aplikaci EMCS, u přeprav, které jsou 
vyhodnoceny jako rizikové je nařízena kontrola. 



 

Probíhá aplikovaný výzkum ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, 
jehož výsledkem bude vytvoření matematického modelu pro analýzu a predikci 
vývoje rizika v oblasti SPD (včetně SPD z lihu). Model bude implementován do 
Katalogu rizik a výsledky modelování mohou být vstupními daty pro systém 
ERIAN (modifikace rozsahu kontroly podle aktuální rizikovosti subjektu). 

Systém SIRR je v současné době propojován s ostatními segmenty IS, tak aby v 
blízké budoucnosti tvořil komplexní expertní systém. 

Odbor 60 Analýzy a informační podpory průběžně vyhodnocuje statistiky dovozu, 
přijetí a přeprav vybraných výrobků z lihu a výsledků kontrol systému ERIAN s 
cílem zamezení nelegálnímu nakládání s vybranými výrobky, které by s ohledem 
na účel použití mohly být předmětem spotřební daně z lihu. K problematice je 
zpracovávána v měsíčních intervalech situační zpráva. Jedna z kapitol předmětné 
zprávy je zaměřena na výsledky kontrolní činnosti útvarů CS při dovozech z třetích 
zemí a přijetí zboží v režimu podmíněného osvobození od daně, u kterých se 
aktivoval systém ERIAN. 

2.6  Pokračovat v organizaci celostátních kontrolních 
akcí 

 

A)Celní správa 
B) Celní správa, MPO, 
SZPI, ČOI, KHS, PČR 

Plněno průběžně Celní správa: Celostátní kontrolní akce byly zaměřeny do různých oblastí. Od 
kontrol v silniční přepravě, přes tržnice a stánkový prodej až po kontroly v oblasti 
nabídky, prodeje a skladování lihovin ve specializovaných provozovnách. 
Podrobnější informace o provedených kontrolních akcích jsou uvedeny v příloze 
(Kontrola přeprav a prodeje vybraných výrobků za období let 2014 – 2016). 

MPO: Živnostenské úřady jsou i nadále připraveny podílet se v rámci své kontrolní 
činnosti na organizování a realizaci společných celostátních kontrolních akcí, resp. 
pokračovat ve spolupráci s dalšími kontrolními orgány v dané oblasti včetně 
plnění úkolů vyplývajících v této souvislosti z příslušných usnesení a dalších 
opatření vlády České republiky (viz např. usnesení vlády č. 735/2012 k realizaci 
„plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“, usnesení vlády č. 840/2012 
k Analýze činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem, 
aj.). 

SZPI: plánována ve spolupráci s Celní správou společná akce OPSON VI. 

ČOI: Česká obchodní inspekce se již po druhé zapojila do mimořádné kontrolní 
akce, koordinované Policií ČR, jejímž cílem bylo ve spolupráci s dalšími 
dozorovými orgány ověřit dodržování právních předpisů upravujících nabídku a 
prodej alkoholických nápojů spotřebitelům, zejména dodržování zákazu prodeje 
alkoholických nápojů mladistvým a dětem. Na základě vysokého procentního 
zjištění porušení právních předpisů spadají do dozorové působnosti ČOI, lze 



 

pokládat  MKA za úspěšnou. 

KHS: v případě realizace kontrolní akce s účastí více dozorových orgánů se KHS 
zapojí v rozsahu stanovených kompetencí. 

2.7  Provádět součinností kontroly s různými státními 
orgány (SZPI, KHS, ČOI, HZS – mobilní laboratoře) 

A) Celní správa 
B) SZPI, KHS, ČOI, HZS, 
Celní správa 

Plněno průběžně Celní správa: Provádění součinnostních kontrol Celní správy s ostatními 
kontrolními orgány státní správy vychází z uzavřených dohod s těmito orgány. 
V případech, kdy jsou kontroly prováděny samostatně, je nastaven systém 
vzájemné výměny informací. Pokud jsou zjištěny vybrané výrobky – lihoviny, u 
kterých jsou pochybnosti o jejich původu a legálním nabytí držitelem, kontrolní 
orgány informují neprodleně Celní správu, která na místě přijme opatření, 
nejčastěji formou zajištění těchto lihovin a zahájí řízení o těchto zajištěných 
vybraných výrobcích současně je zahajováno daňové řízení. Součinnostní kontrolní 
akce byly prováděny zejména se SZPI. V rámci vybraných regionů byly 
organizovány společné kontrolní akce „VÍNO I - IV“. 

HZS: Chemické laboratoře HZS ČR lze zapojit do součinnostních kontrol 
prostřednictvím mobilních výjezdových skupin, nebo stacionárních laboratoří. 
Přitom je nutné požádat o součinnost příslušné operační a informační středisko 
HZS kraje (KOPIS). 

MZ: Úkol nelze vztáhnout na MZ, neboť podle zákona č. 307/2013 Sb., o 
povinném značení lihu, orgány ochrany veřejného zdraví nemají kompetence nad 
dodržováním povinností stanovených tímto zákonem. Úkol se vztahoval pouze ke 
kontrolám v období šetření otrav metanolem v roce 2012. 

MZ není dozorovým orgánem státní správy, výkon kontrol je prováděn krajskými 
hygienickými stanicemi, které MZ řídí. MZ ani nemůže organizovat součinnostní 
kontroly, a to i vzhledem k rozsahu kompetencí stanovených zákonem, pokud jde 
o dohled nad trhem s lihovinami, kde kompetence MZ v podstatě nejsou žádné. 
Případné součinnostní kontroly by ze strany MZ mohly být organizovány pouze v 
situaci ohrožující lidské zdraví, viz situace v otravách metanolem v roce 2012. 
Pokud jde „pouze“ o dohled nad trhem s lihem a lihovinami není MZ 
kompetentním orgánem státní správy. 

Kontrola lihovin a ostatních alkoholických nápojů probíhá v rámci běžného výkonu 
státního zdravotního dozoru v provozovnách společného stravování, případně 
zjištěné nedostatky jsou řešeny v rámci stanovených kompetencí (zákon č. 
110/1997 Sb., a zákon č. 634/1992 Sb.), v případě podezření na nedodržení 
povinností stanovených zákona o povinném označování lihu jsou podněty 
předávány orgánům celní správy. 



 

Požadujeme: vypuštění MZ z odpovědných osob. 

SZPI: Probíhá řada společných akcí domluvených přímo regionálními inspektoráty. 
V největší míře s CS. Akce probíhají dle aktuální potřeby. Provozovny společného 
stravován otevřeného typu, kde se podávají ke konzumaci lihoviny, jsou rozdělené 
mezi KHS a SZPI na základě dohod jednotlivých inspektorátů a KHS. KHS nemají 
kompetence ke kontrole zákona o povinném značení lihu, nicméně kontrola v 
provozovnách KHS podle zákona o povinném značení lihu je v provozovnách, kde 
kontrolu vykonává KHS, prováděna ze strany ČOI a celní správy. 

ČOI: ČOI již pravidelně spolupracuje při svých kontrolách s dalšími dozorovými 
orgány státní správy, za účelem dosažení maximální účinnosti kontrol zaměřených 
na prodej alkoholu. 

2.8  Vytvořit speciální skupiny mobilního dohledu 
s celorepublikovou působností 

A, B) Celní správa Splněno Celní správa: Celní správa má v rámci svého organizačního uspořádání vytvořena 
na každém celním úřadě skupiny mobilního dohledu, které provádějí v rámci 
svého územního obvodu kontrolní činnost. V rámci České republiky se jedná o 15 
útvarů mobilního dohledu. Kontrolní činnost ale vykonávají i další útvary Celní 
správy ČR, zejména útvary daňové, jejichž činnost směřuje k ověřování plnění 
podmínek stanovených daňovým subjektům v rámci vydaných povolení dle 
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění. 

Kontrolní činnost je také prováděna v rámci celního řízení a poznatky o chování 
osob ve vztahu k přepravě vybraných výrobků získávají i útvary zaměřené na 
kontrolu výkonového zpoplatnění silnic a dálnic. Pro podporu regionálních útvarů 
mobilního dohledu byla v září 2016 vytvořena speciální skupina 
s celorepublikovou působností určená na podporu CÚ při kontrole a detekci lihu a 
ostatních vybraných výrobků. Další podporu kontrolním útvarům Celní správy 
bude poskytovat mimo jiné mobilní celně technická laboratoř, která je schopna 
provést na místě základní analýzu chemických látek, což přispívá k rychlejšímu 
rozhodování při kontrolní činnosti. V současnosti probíhá přejímací řízení od 
zhotovitele. 

2.9  Vytvořit projekt zabezpečující výcvik speciálních 
služebních psů pro detekci lihu ve skladových 
prostorách (sklady, garáže, provozovny) 

A) Celní správa 
B) PČR 

Splněno Celní správa: Jako reakce na tzv. lihovou kauzu bylo rozhodnuto o vytvoření 
projektu, který zabezpečí výcvik služebních psů schopných vyhledat a označit 
místa, kde jsou skladovány lihoviny a výrobky z lihu. První služební pes byl 
vycvičen již v roce 2013. Následně byli vycvičeni celkem 3 služební psi se 
specializací na detekci lihu a současně byla vypracována a vhodně optimalizována 
metodika výcviku těchto služebních psů. 



 

2.10  Vytvoření odboru analytické podpory na GŘC, 
který soustředí a zefektivní provádění analýz 

A.B) Celní správa Splněno Celní správa: V rámci organizační struktury Celní správy se nachází odbor 60 
Analýzy a informační podpory, který pro svoji analytickou činnost v rámci celní a 
kriminální analýzy a informační podpory využívá autonomní nebo sdílené 
informační zdroje, včetně výměny informací v rámci mezirezortní pracovní skupiny 
Kobra. 

2.11  Vkládání dat do systému GIS za účelem zamezení 
snížení účinnosti kontrol a jejich překrývání 

MZ, HZS Splněno MZ: V roce 2012 v průběhu řešení případů otrav metanol byl využit geografický 
informační systém (GIS) Hasičského záchranného sboru k vyznačování již 
realizovaných kontrol. Orgány zapojené do kontrol obdržely od HZS přístupová 
hesla k zadávání informací a pro účely plánování kontrol. 

OOVZ nyní informace o provedených kontrolách vkládají do svého informačního 
systému včetně geografických souřadnic, a část systému, kde lze zjistit, kdy a kde 
byla provedena kontrola, je veřejně přístupná 

HZS: V souvislosti s metanolovou aférou poskytlo MV - GŘ HZS ČR k využití 
speciálně upraveného tenkého mapového klienta, který umožňoval nad mapou 
zakreslovat místa provádění kontrol a zapsat ke kontrole vybrané atributy. 
Aplikace byla poskytována pod zabezpečeným přístupem v prostředí internetu, 
tudíž bylo možné mít přehled nad aktuální situací (kde již kontrola proběhla 
včetně jejího popisu) i z terénu. Aplikace byla pro daný účel hojně využívána. 

2.12  Zvýšení počtu / účast na společných kontrolách 
(tržnice, herny, večerky, provozovny společného 
stravování apod.) 

MZ, ČOI Částečně splněno ČOI: Česká obchodní inspekce se zúčastnila mimořádné kontrolní akce, která 
probíhala ve 2 etapách od 24. 6. do 1. 7. 2016 a od 23. 8. do 30. 8. 2016, jejímž 
cílem bylo ve spolupráci s dalšími dozorovými orgány ověřit dodržování právních 
předpisů upravujících nabídku a prodej alkoholických nápojů spotřebitelům, 
především zákaz podávání alkoholu mladistvým převážně v provozovnách 
veřejného stravování a barech. Na základě vysokého procentního zjištění porušení 
právních předpisů spadajících do dozorové působnosti ČOI, které přesahuje 44 % 
všech provedených kontrol, lze z pohledu ČOI pokládat  MKA za úspěšnou. 
Z celkového počtu 195 kontrol bylo porušení obecně závazných právních předpisů 
zjištěno při 86 kontrolách. 

MZ: Jedná se úkol vztažený k roku 2012, kdy bylo žádoucí provádět kontroly více 
orgánů dozoru společně. Ve druhé polovině roku 2012 byly organizovány 
společné kontroly, kdy orgány ochrany veřejného zdraví pořádaly společné 
kontroly zejména s orgány celní správy a Policií ČR. 

2.13  Posílit spolupráci se zájmovými sdruženími 
reprezentujícími společné stravování a s 

A MZe, MPO Nesplněno MZ: Uvedený úkol požadujeme vypustit. Znění, které je nyní uvedené v tomto 
dokumentu neodpovídá znění uvedeném v „Analýze činnosti státní správy 



 

organizacemi reprezentujícími obchodní sektor,   v oblasti postihování černého trhu s alkoholem“ a celkově je vytrženo z kontextu 
daného dokumentu. 

Poznatek uvedený v tomto bodu byl sice identifikovaný OOVZ, ale jednalo se o 
situaci v roku 2012 vztahující se k otravám metanolem, a poznatek měl obecný 
charakter, a rozhodně nesměřoval k tomu, aby realizátorem odstranění tohoto 
nedostatku bylo MZ, resp. OOVZ. MZ nemůže ani tuto roli přijmout neboť v 
případě alkoholu se jedná o typ drogy, jejíž užívání z hlediska role Ministerstva 
zdravotnictví jako orgánu, jehož základním posláním je ochrana veřejného zdraví, 
neakceptovatelné. Proto ani není možné posilovat spolupráci se sdruženími, které 
jakýmkoliv způsobem obsahují konzumaci alkoholu, nebo ji dokonce podporují. 
MZ spolupracuje s organizacemi, které upozorňují na rizika spojená s konzumací 
alkoholu . MZ může v případě potřeby působit pouze jako spolupracující orgán 
státní správy.  

I přes změnu formulace trváme na vypuštění MZ jako hlavního gestora. 
Nedostatek, který byl definován v Analýze činnosti státní správy byl vztažený k 
aktuální situaci – metanolová kauza. 

sRVKPP: přeformulováno dle „Analýzy činnosti“ s. 28. Navrženy odpovědné 
instituce MZ, MZe a MPO 

2.14  Posílení spolupráce s médii a vytvoření účinného 
tlaku na kultivaci prostředí ve spotřebě 
lihovarnických výrobků 

A) SZPI 
B) SZPI, sRVKPP 

Plněno průběžně SZPI: SZPI poměrně úzce spolupracuje s médii, svazy i spotřebitelskými 
organizacemi. Všechny tiskové zprávy SZPI jsou zveřejňovány na webu SZPI a 
zasílány médiím. V oblasti ochrany spotřebitele má SZPI úzké odborné kontakty. 
SZPI je aktivním členem Odborné sekce Kvalita v ochraně spotřebitele Rady kvality 
České republiky a rovněž je členem pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel České 
technologické platformy pro potraviny. SZPI dále spolupracuje s těmito 
organizacemi, jejichž činnost může souviset s lihovinami: Potravinářská komora 
ČR, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, Státními zdravotními ústavy (SZÚ), 
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Fakulta potravinářské a biochemické 
technologie VŠCHT Praha, Český svaz pivovarů a sladoven, Českomoravský svaz 
minipivovarů, Unie destilatérů, Českomoravská komora odborových svazů - 
Odborná sekce Kvalita v ochraně spotřebitele, Sdružení českých spotřebitelů z. ú. 

Komunikační nástroje SZPI: Webové stránky SZPI, web Potraviny na pranýři, 
Facebook a Twitter Potraviny na pranýři 

sRVKPP: V rámci činnosti sRVKPP dochází k medializaci vybraných témat, např. 
podávání a prodej alkoholu dětem a mladistvým. V rámci plánu PR aktivity na rok 
2017 je možné zahrnout oblast propagace postupu orgánů státu proti černému 



 

trhu s alkoholem a další informační aktivity směrem k veřejnosti, např. rizika 
domácího pálení apod.   

2.15  Přehodnocení rizika lihovarnických výrobků a 
zvýšení kontrolního zájmu  

A, B) SZPI Částečně splněno 

Plněno průběžně 

SZPI: Úřední kontrola potravin vychází ze zásad hodnocení rizika. To mimo jiné 
znamená, že rizikoví a problémoví provozovatelé potravinářských podniků jsou 
kontrolováni častěji. Při kontrolách jsou dlouhodobě preferovány zejména takové 
kontrolní metody, které umožňují kontrolu účinnosti zavedených systémů pro 
zajištění bezpečných a kvalitních potravin. Jedná se tak zejména o komplexní 
kontroly hygienických podmínek a dále o audity výše zmíněných systémů. 
Kontroly s tímto zaměřením jsou SZPI pokládány za vysoce účelné a efektivní. 
Včasné odstranění některých chyb systému vede k prevenci potenciálních 
problémů, což ve svém důsledku má přínos jak pro provozovatele, tak i pro stát v 
podobě nižších nákladů vynakládaných na zvládání případných krizových situací. 

SZPI po metanolové kauze přehodnotila riziko lihovarnických výrobků a navýšila 
počet hloubkových kontrol, tj. auditů a komplexních kontrol těchto podniků. 
Přehodnocení rizika provedli vedoucí odboru kontroly na inspektorátech u 
lihovarnických podniků při vyhotovování plánů auditů a komplexních kontrol na 
příslušné roky. Zvýšení kontrolního zájmu se pak po metanolové kauze projevilo 
zvýšením odebraných vzorků lihovarnických výrobků do laboratoře nebo k 
hodnocení na místě. SZPI po metanolové kauze zvýšila v roce 2013 – 2015 počet 
auditů, počet komplexních kontrol, počet běžných kontrol i počet vzorků u analýz 
jako je metanol, denaturační činidla a jejich zbytky, glykoly apod. S ohledem na 
výsledky kontrol se SZPI (poměr odebrané / nevyhovující vzorky byl v letech 2014-
2016 nižší než průměr SZPI) v roce 2016 vrátila na původní úroveň auditů, 
komplexních kontrol i odebraných vzorků. 

Je nutno zdůraznit, že výskyt metanolu v lihovinách v roce 2012 nebyl problém 
oficiální výroby. Šlo o neoficiální výrobu. SZPI proto věnuje velkou pozornost 
maloobchodu a společnému stravování, hlavně v tom smyslu, že kontroluje, zda se 
na trhu nevyskytují lihoviny pocházející z neoficiální výroby. 

SZPI se při svých kontrolách zaměřuje v posledních 3 letech na povinnosti 
stanovené v zákoně 307/2013 Sb., který je účinným nástrojem při realizaci „plánu 
nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“. Klíčovým prvkem zákona je 
definice neznačeného lihu a zákaz uvádět jej do oběhu.  

V souladu s § 58 odst. (3) zákona 307/2013 Sb. se neznačený líh, kontrolní pásky, s 
nimiž bylo nakládáno v rozporu s právními předpisy i padělky kontrolních pásek 
zajišťují a bezodkladně předávají Celní správě ČR. 



 

SZPI při každé kontrole na místech, kde se prodávají lihoviny, se zjišťuje: 

 zda konečný prodejce nakupuje pouze od registrovaného distributora (resp. 
od osob dle § 42 odst. 2 zákona č. 307/2013 Sb.) 

 zda má PPP koncesi (nevyhovující zjištění předávána ŽÚ) 
 zda je dodržena velikost a materiál spotřebitelského balení (tj. spotřebitelské 

balení do 1 l ze skla)  
 zda je dodržen povolený počet otevřených balení jednoho druhu na 

jednotlivém výdejním místě (v místech kde se prodávají rozlévané lihoviny) 
 - zda se v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu, nenachází 

lihoviny pro osobní potřebu. 

2.16  Posílení spolupráce PČR a Celní správy v oblasti 
výměny informací – řízené uvolnění informací 
mezi správcem daně a policejním orgánem 

A, B) PČR, Celní správa Plněno průběžně PČR: Z pohledu Policie ČR probíhá v mezích zákonných možností; aktuálně jsou 
řešeny likvidace vzorků lihovin zajištěných v rámci tzv. Metanolové aféry 

Celní správa: Výměna poznatků o nelegálním nakládání s vybranými výrobky 
probíhá na základě uzavřených dohod mezi Policí ČR a Celní správou ČR. Výměna 
informací se mimo uvedené dohody děje i neformálně na základě místní 
spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení a správci daně. Intenzivní 
spolupráce se uskutečňuje v rámci daňové Kobry. 

2.17  Zahrnout příslušníky Celní správy do výukových 
akcí pro daňové specialisty Police ČR 

A, B) PČR, Celní správa Plněno průběžně PČR: plněno průběžně, zejména při součinnosti v rámci „Kobry“ 

Celní správa: Výukové akce pro daňové specialisty Policie ČR již probíhají. Jde 
o systém celoživotního vzdělávání příslušníků PČR, nebo o vzdělávací semináře na 
Daňovou problematiku, a to ve prospěch policistů služebně zařazených na odd. 
HK (krajské útvary, celostátní útvary, nebo příp. ÚP). Přednáší se jak problematika 
správy SPD (proces, hmota), tak aktuální formy páchaných podvodů a mody 
operandi případů / případové studie. Přednášejícími jsou příslušníci odboru 23 
GŘC a odboru 71 GŘC. 

 



 

Příloha3: Kontrola přeprav a prodeje 
vybraných výrobků za období let 2014–2016 
Odbor 33 GŘC, ve spolupráci s odborem 23 GŘC, zorganizoval v roce 2014 vedle standardní 
kontrolní činnosti čtyři celorepublikové kontrolní akce tematicky zaměřené. 

V únoru 2014 (14.–25. 2. 2014) probíhala celorepubliková akce FANTA, zaměřená na kontroly 
minerálních olejů (nezákonné dovozy značkované „červené“ nafty ze zahraničí). Během tří etap této 
akce bylo celkem zkontrolováno 834 nákladních vozidel, včetně cisteren, 1307 osobních, včetně 
dodávek a 66 provozoven. Při akci FANTA bylo celkem zajištěno 51 391 litrů minerálních olejů a 2 
400 kusů cigaret. Celková výše úniku na spotřební dani činila cca 600 tis. Kč. 

V březnu 2014 (10.–19. 3. 2014) probíhala celorepubliková akce SKLO–II., zaměřená na posílení 
kontroly lihovin v provozovnách, především restauracích, tanečních klubech a podobně. Celníci 
během akce provedli 724 kontrol v provozovnách, při kterých celkem zajistili 1936 litrů lihovin, 111 
973 ks cigaret, 84 kg tabáku a 10 kg tabákových listů. Celková výše úniku byla vyčíslena na částku 
677 tis. Kč. 

V červnu 2014 pokračovaly speciální kontroly provozoven akcí SKLO-LEAF (26.–30. 6. 2014) 
zaměřené na prodej lihovin a tabákových výrobků, včetně tabákových listů. Celníci provedli 349 
kontrol v provozovnách, při kterých zajistili 794 litrů lihovin, 9 169 ks cigaret, 4,42 kg tabáku a 149 
kg tabákových listů. Celková výše úniku byla vyčíslena na částku 412 tis. Kč. 

V prosinci 2014 (8.–16. 12. 2014) proběhla poslední celorepubliková kontrolní akce MIX zaměřená 
na kontroly prodeje lihovin, dalších alkoholických nápojů a tabákových výrobků v provozovnách. 
Celníci provedli 757 kontrol v provozovnách, při kterých zajistili 1126 litrů lihovin, 1350 litrů 
minerálních olejů, 80 litrů piva, 134 908 kusů cigaret, 91 kg tabáku a 128 kg tabákových listů. 
Celková výše úniku byla vyčíslena na částku 850 tis. Kč.“ 

Porovnání výsledků mezi jednotlivými celorepublikovými kontrolními akcemi, které byly realizovány 
v průběhu roku 2014, ukazuje tabulka 6-3. 

tabulka 6-3: Porovnání výsledků celorepublikových kontrolních akcí v r. 2014 

Název akce Počet kontrol 

/ pozitivních 

Líh a lihoviny 
v l 

Tabák 
v kg 

Tabákové 
listy v kg 

Cigarety 

 v ks 

Únik na daních v 
Kč 

SKLO – II. 724 / 96 1 936 84 10 111 973 677 705 

SKLO-LEAF 349 / 42 794 4 149 9 169 412 621 

MIX 757 / 106 1 126 91 128 134 908 850 140 

Celkem 1 830 / 244 3 856 179 287 256 050 1 940 466 

Celkový přehled o počtu případů a množství zajištěného zboží v oblasti vybraných výrobků ukazuje 
tabulka 6-4. 

tabulka 6-4: Přehled zjištěných případů porušení podle komodit k 31. 12. 2014 

Komodita Počet 
případů 

Hodnota v Kč Předpokládaný 
únik v Kč (SPD, 

DPH, CLO) 

Množství 

VV-alkohol (líh) 9 453 304 477 142   2 109 litrů 

VV-lihoviny (destiláty, likéry) 792 6 606 383 3 448 735 32 073 litrů 

VV-ovocné destiláty z pěstitelského pálení 5 17 650 14 204 88 litrů 

VV-pivo 12 314 880 23 581 10 100 litrů 

VV-víno tiché 17 492 560 2 520 84 944 litrů 



 

VV-tabák 254 24 424 225 50 326 755 25 717 kg 

VV-tabákové listy 295 5 843 827 9 066 634  4 798 kg 

VV-tabákové výrobky (cigarety, doutníky) 450 15 343 397 19 042 169 8 441 579 kusů 

VV-minerální oleje 329 43 956 788 13 425 341 2 313 974 litrů 

VV-minerální oleje – těžké topné oleje 15 6 049 928 5 223 617 483 111 kg 

Celkem 2 178 103 502 944 101 050 698   

Odbor 33 GŘC, ve spolupráci s odborem 23 GŘC, zorganizoval v roce 2015 vedle standardní 
kontrolní činnosti dvě celorepublikové kontrolní akce tematicky zaměřené. 

V oblasti minerálních olejů proběhly speciální kontrolní akce „FANTA II“ a „ZOLL“ zaměřené na 
přepravu tzv. červené nafty. Celkově bylo provedeno 1200 kontrol vozidel, při kterých bylo ve 130 
případech zajištěno 51 368 litrů červené nafty. Celková výše úniku na spotřební dani činila 41,7 mil. 
Kč. 

Počátkem února (9.–15. 2. 2015) proběhla celorepubliková kontrolní akce „MIX II“, zaměřena na 
posílení kontrolní činnosti v oblasti kontroly skladování a konečného prodeje lihu, nabídky a 
prodeje tabáku a tabákových výrobků a nabídky a prodeje zboží podezřelého z porušování práv 
duševního vlastnictví. Celníci provedli 583 kontrol v provozovnách, při kterých celkem zajistili 84 
844 ks cigaret, 1329 litrů lihovin, 11 kg tabáku a 198 kg tabákových listů. Celková výše úniku byla 
vyčíslena na částku 811,5 tis. Kč. 

 Na přelomu března a dubna (30. 3.–3. 4. 2015) proběhla akce „KOLEK O“, zaměřená na dodržování 
zákazu prodeje a jiného nakládání s cigaretami značenými tabákovou nálepkou s písmenem „O“. 
Celníci během akce provedli 742 kontrol v provozovnách, při kterých celkem zajistili 171 752 ks 
cigaret, 379 litrů lihovin, 1 kg tabáku a 20 kg tabákových listů. Celková výše úniku byla vyčíslena na 
částku 424 tis. Kč. 

Ve čtvrtém čtvrtletí proběhla kontrolní akce organizovaná a koordinovaná Ředitelstvím služby 
pořádkové policie Policejního prezídia PČR s názvem „ALKOHOL“, zaměřená na kontrolu prodeje 
alkoholických nápojů mladistvým. Akce proběhla ve třech etapách (9.–16. 10., 13.–20. 11. a 11.–18. 
12. 2015). Celníci provedli celkem 1 101 kontrol v provozovnách, při kterých zajistili 140 litrů lihovin 
a 425 ks cigaret. Celková výše úniku byla vyčíslena na částku 18 tis. Kč. 

V prosinci 2015 (14.–18. 12. 2015) proběhla poslední celorepubliková kontrolní akce „OPSON V“ 
zaměřená na tržnice, gastronomická zařízení, večerky a další provozovny a skladové prostory se 
záměrem odhalit případná porušení právních předpisů v oblasti nákupu, prodeje, skladování, 
značení a zdanění lihovin. Celníci provedli 382 kontrol v provozovnách, při kterých zajistili 1634 litrů 
lihovin a 8063 ks cigaret. Celková výše úniku byla vyčíslena na částku 199 tis. Kč.“ 

Porovnání výsledků mezi jednotlivými celorepublikovými kontrolními akcemi, které proběhly 
v průběhu roku 2015, ukazuje tabulka 6-5. 

tabulka 6-5: Porovnání výsledků celorepublikových kontrolních akcí v r. 2015 

Název akce Počet kontrol 

/ pozitivních 

Líh a lihoviny 
(v l) 

Tabák  
(v kg) 

Tabákové 
listy  

(v kg) 

Cigarety 

 (v ks) 

Únik na daních 
(v Kč) 

KOLEK O 742 / 75 379 1 20 171 752 424 512 

MIX II. 583 / 108 1 329 11 198 84 844 811 608 

ALKOHOL 1 101 / 15 140   425 18 364 

OPSON V 382 / 59 1 634   8 063 199 672 

Celkem 2 808 / 257 3 482 12 218 265 084 1 454 156 

Celkový přehled o počtu případů a množství zajištěného zboží v oblasti vybraných výrobků ukazuje 
tabulka 6-6. 



 
tabulka 6-6: Přehled zjištěných případů porušení podle komodit k 31. 12. 2015 

Komodita 
Počet 

případů 
Hodnota 

(v Kč) 

Předpokládaný 
únik v Kč (SPD, 

DPH, CLO) 
Množství 

VV-alkohol (líh) 4 20 000 8 217 446 29 147 litrů 

VV-lihoviny (destiláty, likéry) 818 21 121 240 8 762 773 78 442 litrů 

VV-ovocné destiláty z pěstitelského 
pálení 

24 25 469 9 911 256 litrů 

VV-pivo 11 79 173 29 916 7 115 litrů 

VV-víno tiché 32 3 323 650 19 752 44 212 litrů 

VV-víno šumivé 2 6 300 6 371 272 litrů 

VV-tabák 252 3 976 889 6 158 189 2 970 kg 

VV-tabákové listy/surový tabák 215 47 957 421 1 219 519 675  643 036 kg 

VV-tabákové výrobky (cigarety, 
doutníky) 

793 14 286 106 32 296 369 15 508 771 kusů 

VV-minerální oleje 178 23 570 710 15 252 198 3 032 972 litrů 

VV-minerální oleje – těžké topné oleje 7 4 595 175 3 120 416 212 280 kg 

Celkem 2 336 118 962 134 1 293 393 015   

Odbor 33 GŘC zorganizoval v roce 2016 celkem sedm celorepublikových tematicky zaměřených 
kontrolních akcí. 

Ve dnech 10.–12. 2. 2016 a 14.–16. 3. 2016 proběhla ve spolupráci s orgány Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce České republiky regionální kontrolní akce s názvem „VÍNO III“ zaměřená na 
posílení kontrolní činnosti v oblasti přeprav vybraných výrobků, primárně vína a dalších rizikových 
komodit. V průběhu akce bylo zjištěno 10 podezření z porušení právních předpisů a bylo zajištěno 
39 litrů lihovin a 1 387 litrů tichého vína. 

Ve dnech 29. 2.–3. 3. 2016 proběhla celorepubliková kontrolní akce s názvem „CISTERNA“ zaměřená 
na posílení kontrolní činnosti v oblasti přeprav vybraných výrobků a dalších rizikových komodit v 
silniční dopravě. V jejím průběhu bylo zjištěno celkem 59 porušení právních předpisů. Zajištěno bylo 
3 546 litrů minerálních olejů a 68 litrů lihovin. 

Ve dnech 21.–24. 3. 2016 proběhla celorepubliková kontrolní akce s názvem „SKLO III“ zaměřená na 
posílení kontrolní činnosti v oblasti nabídky, prodeje a skladování lihovin a tabákových výrobků ve 
specializovaných provozovnách s nabídkou a prodejem alkoholických nápojů, případně tabákových 
výrobků. Podezření z porušení právních předpisů bylo zjištěno celkem v 84 případech. Celkem bylo 
zajištěno 1420 litrů lihovin, 315 litrů vína, 6 kg tabáku a 10 160 ks cigaret s možným únikem na 
spotřební dani 161 tis. Kč. 

Ve dnech 29.–30. 4. 2016 proběhla regionální kontrolní akce s názvem „JARMARK“ zaměřená na 
posílení kontrolní činnosti v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví, vybraných výrobků a 
dalších rizikových komodit na tržnicích a stáncích. Primárně byla kontrolní akce zaměřena na 
odhalení nelegálního nakládání se zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví podle ustanovení 
§ 5 odst. 1 zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s 
vymáháním práv duševního vlastnictví. Sekundárně byla kontrola zaměřena na kontrolu zdanění a 
značení vybraných výrobků (minerální oleje, lihoviny a tabákové výrobky) podle zákona č. 353/2003 
Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 307/2013 Sb., o 
povinném značení lihu, ve znění zákonného opatření č. 344/2013 Sb. Mezi zvlášť závažné případy 
porušení právních předpisů lze zařadit záchyt Celního úřadu pro hlavní město Prahu, kdy byla 
provedena kontrola společnosti HSD COSMETIC, s.r.o., která provozuje mimo jiné i prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin na adrese Libušská 319/126, Praha–Písnice (tržnice SAPA). 
V průběhu kontroly byl zjištěn neznačený alkohol v celkovém objemu 1 203 litrů a současně u 291 



 
litrů alkoholu nebylo prokázáno zdanění nabízených lihovin. Předpokládaný daňový únik na 
spotřební dani byl vyčíslen na 161 tis. Kč. 

Ve dnech 19.–23. 9. 2016 proběhla celorepubliková kontrolní akce s názvem „2016 – ADR“ 
zaměřená na posílení kontrolní činnosti v oblasti přeprav nebezpečných věcí v silniční dopravě dle 
„Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí“ a na kontroly zahraničních 
vstupních povolení u dopravců registrovaných mimo státy Evropské unie a Evropského 
hospodářského prostoru. Sekundárně byla akce zaměřena na pátrání po zboží uniklém celnímu 
dohledu a kontrolu přepravy vybraných výrobků dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“). Mezi zvlášť závažné případy porušení 
právních předpisů lze zařadit záchyt Celního úřadu pro Olomoucký kraj, kdy byla zjištěna přeprava 
30 430 litrů denaturovaného lihu v cisternovém návěsu na cestě z Polska do Chorvatska. Na 
dokladech nebylo uvedeno, zda se jedná o líh osvobozený od daně, z toho důvodu byl zajištěn 
automobil i cisternový návěs. Předpokládaný únik na spotřební dani byl vyčíslen na 8 663 tis. Kč. 

Ve dnech 14.–20. 11. 2016 proběhla ve spolupráci s orgány Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce České republiky (dále jen „SZPI“) regionální kontrolní akce s názvem „VÍNO IV“ zaměřená 
na posílení kontrolní činnosti v oblasti přeprav vybraných výrobků. V rámci kontrolní akce bylo 
zajištěno celkem 1 093 l vína, které bylo přepravováno bez průvodních dokladů. 

Ve dnech 28. 11.–4. 12. 2016 proběhla celorepubliková kontrolní akce s názvem „VINOTÉKA“ 
zaměřená na posílení kontrolní činnosti v oblasti zdanění vybraných výrobků dle zákona o SPD a 
kontrolu značení lihu dle zákona o povinném značení lihu. V rámci kontrolní akce bylo provedeno 
280 kontrol provozoven a v jejím průběhu bylo zjištěno celkem 46 porušení právních předpisů. V 
průběhu kontrolní akce byly zajištěny vybrané výrobky s předpokládaným únikem na SPD v celkové 
hodnotě 93 tis. Kč. Celkem bylo při kontrolní akci zajištěno 913 litrů lihovin, 550 litrů tichého vína, 
90 litrů šumivého vína a 3080 ks cigaret. 

Porovnání výsledků mezi jednotlivými celorepublikovými kontrolními akcemi, které proběhly 
v průběhu roku 2016, uvádí tabulka 6-7. 

tabulka 6-7: Porovnání výsledků celorepublikových kontrolních akcí  

Název akce 

Počet 
kontrol 

/ 
pozitivních 

Líh a 
lihoviny 

v l 

Minerální 
oleje  

v l 

Víno 
 v l 

Tabák  
v kg 

Cigarety 
 v ks 

Únik na 
daních  

v Kč 

VÍNO III 735 / 10 39  1 387   11 086 
CISTERNA 1 571 / 59 68 3 546    53 330 

SKLO III 278 / 84 1 419  315 6 10 160 161 452 

JARMARK 97 / 28 1 507    1 184 160 979 

ADR 569 / 73 30 430 2 145 1 000  5 000 8 663 961 

VÍNO IV 203 / 9   1 093   0 

VINOTÉKA 283 / 48 913  640  3 080 93 506 

Celkem 2 808 / 302 34 376 5 691 4 435 6 19 424 9 144 314 

Celkový přehled o počtu případů a množství zajištěného zboží v oblasti vybraných výrobků ukazuje 
tabulka 6-8. 



 
tabulka 6-8: Přehled zjištěných případů porušení podle komodit k 31. 12. 2016 

Komodita 
Počet 

případů 
Hodnota v 

Kč 

Předpokládan
ý únik v Kč 
(SPD, DPH, 

CLO) 

Množství 

VV-alkohol (líh) 7 2 988 600 21 422 161   60 343 litrů 

VV-lihoviny (destiláty, likéry) 824 5 953 404 2 829 044 35 881 litrů 

VV-ovocné destiláty z pěstitelského pálení 12 11 040 14 202 129 litrů 

VV-pivo 36 6 593 473 1 159 879 300 444 litrů 

VV-víno tiché 33 2 345 965 12 747 20 047 litrů 

VV-víno šumivé 12 160 205 22 705 2 565 litrů 

VV-tabák 207 10 660 632 105 567 220 42 839 kg 

VV-tabákové listy/surový tabák 5  172 593  240 449 381  112 239 kg 

VV-tabákové výrobky (cigarety, doutníky) 467 9 867 778 43 357 151 16 471 628 kusů 

VV-minerální oleje 116 3 314 399 3 016 450  226 353 litrů 

VV-minerální oleje – těžké topné oleje 3  752 404 1 019 927 77 440 kg 

Celkem 1 722 42 820 493 418 870 867   
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