
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 3. října 2012 č. 735 

 
k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“ 

 
 

 
             Vláda 

 
             I. zřizuje pracovní skupinu, složenou z náměstků ministrů zemědělství, 
financí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, vnitra, spravedlnosti a zástupců Unie 
výrobců a dovozců lihovin, Potravinářské komory České republiky a Asociace hotelů a 
restaurací České republiky; 
 
            II. ukládá  
 
                1. ministrům financí, průmyslu a obchodu, zemědělství, spravedlnosti, 
vnitra, zdravotnictví a národnímu protidrogovému koordinátorovi zpracovat konkrétní 
návrh postupu realizace dále uvedených opatření, jejichž cílem je minimalizovat černý 
trh s lihovinami v České republice, a to 
 
                    a) možnosti zvýšení kontroly nakládání s metylalkoholem (Ministerstvo 
financí), 
 
                    b) zmenšení maximálního možného objemu spotřebitelského balení lihu 
(Ministerstvo financí), 
 
                    c) zavedení peněžité sankce pro osobu povinnou značit líh za zničení, 
ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek ke značení lihu ve výši odpovídající spotřební 
dani z lihu (Ministerstvo financí), 
 
                    d) zavedení nového vzoru kontrolní pásky určené ke značení lihu 
s výrazně lepšími ochrannými prvky (Ministerstvo financí), 
 
                    e) zavedení koncesí na prodej lihovin, na kterou bude automaticky nárok 
při splnění předem definovaných podmínek (Ministerstvo průmyslu a obchodu), 
 
                    f) sjednocení kontrolních institucí v oblasti státního dohledu nad 
potravinami (Ministerstvo zemědělství), 
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                    g) legislativní ukotvení tzv. rodného listu lihovin (Ministerstvo 
zemědělství), 
 
                    h) revizi trestního zákoníku v oblasti definice trestných činů souvisejících 
s nelegální výrobou a distribucí lihovin (Ministerstvo spravedlnosti), 
 
                    i) vytvoření speciální kriminalistické skupiny zabývající se trestnou 
činností páchanou v souvislosti s černým trhem s lihovinami (Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo financí), 
 
                    j) realizaci mimořádné kontrolní akce celní správy, Policie České 
republiky a dalších kontrolních orgánů proti nelegálním výrobcům, distributorům a 
prodejcům lihovin (Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Ministerstvo zemědělství), 
 
                    k) realizaci informační kampaně na likvidaci nebezpečných lihovin 
v rizikových lokalitách a cílových skupinách, které značky lihovin jsou potenciálně 
život a zdraví ohrožující (Ministerstvo zdravotnictví), 
 
                    l) dokončení legislativních prací na novém zákoně o návykových látkách a 
jeho předložení vládě (Ministerstvo zdravotnictví), 
 
                    m) realizaci opatření na ochranu dětí a mládeže v souvislosti s požíváním 
alkoholu v oblasti legislativní, organizační a prevence (Úřad vlády - národní 
protidrogový koordinátor, Ministerstvo zdravotnictví), 
 
                2. pracovní skupině, uvedené v bodě I tohoto usnesení, projednat návrh 
opatření a předložit vládě do 17. října 2012 konkrétní návrh opatření včetně časového 
harmonogramu jejich realizace. 
 
 
Provedou: 

ministři zdravotnictví, 
vnitra, zemědělství, 
financí, spravedlnosti, 
průmyslu a obchodu, 
národní protidrogový koordinátor 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  


