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UNIE VÝROBCŮ A DOVOZCŮ 

LIHOVIN 



Unie výrobců a dovozců lihovin 

(UVDL) 
 Reprezentuje více než 80 % trhu s lihovinami  v ČR 

 Na výběru spotřební daně se podílí ze 4/5 

 V současnosti má 13 členů – malých i velkých výrobců lihovin 

 Žádný výrobek našich členů nebyl kontaminován metanolem ! 

 

 Obsah činnosti: 

       - Legislativní a odborná 

       - Platforma sociální odpovědnosti Fórum Pijte s rozumem 

       - Spolupráce s odbornými institucemi: Potravinářskou komora,  

         SOCR ČR, Asociace hotelů a restaurací  

      

  



Černý trh – viník metanolové aféry 

  

 Bezpečnost a kvalita potravin je obecně 

otázka ekonomiky výroby  

 Rizika bezpečnosti a kvality jsou v 

lihovinách umocněny spotřební daní (dále 

SD)  

 Výše SD je v ČR ve výši 285 Kč za abs. litr 

lihu 



Spotřební daň 57 Kč 

15 Kč Výroba a zisk 

výrobce 

10, 5 Kč Zisk prodejce 

17, 4 Kč DPH 

0.5L 

láhev 

40% 

lihoviny 

Daně celkem: 74, 4 Kč 

Prodejní cena: 100,- Kč 



Jaké byly a jsou nejčastější způsoby jak dostat 

výrobek bez SD do místa prodeje? 

1. Falšovat kolek – dle GŘ cel proběhlo v roce 2011 více než 

1000 kontrol a nebyl zaznamenán žádný falšovaný kolek. 

Možnost ano ale realita tedy ne.   

2. Umístit na nezdaněný alkohol originální “kolky”   

1. Objednat kolky, vrátit nepoužité, a dostat zpět do sytému 

2. Nechat si kolky ukrást / získat kradené 

 

3. Přelévání nezdaněného alkoholu do originálních lahví v 

místě prodeje (restaurace, stánky ) 

4. Prodej v balení bez povinnosti značit líh (pod 100ml) 

  



Výrobní řetězec – co umožnilo 

metanolovou aféru 

Výroba 

• 196 Výrobních daňových skladů (nezahrňuje pěstitelské pálení) 

• Na vyrobený litr 8x více výrobců než na Slovensku 

Distribuce 

• Neznámý počet a adresa distributorů 

• Pro úroveň výrobce -2 nemožnost dohledat výrobek 
 

Prodejna - 
restaurace 

• Volná živnost 

• 5 různých kontrolních orgánů, každý s jinou 
zodpovědností 

• Málo kontrol 

• Možnost mít na prodejně 6l Kanystru 

• Nemožnost dohledatelnosti výrobku od výrobce 

Benevolentní spotřebitel. Každý devátý má doma neznačenou lihovinu, ketrou koupil..! 

Agentura AISA U&A 2009  



  

Co dále umožňuje prodej 

nezdaněného alkoholu ? 

 V místě výroby není celník přítomen 24h, což je ve 

světě bežné. Důvod ? Náklady !  

 Chybí dohledatelnost dle dokumentace od výrobce k 

prodejci.  

 Možnost nakupovat bez dokladu do 10 tis. Kč -  

75% nákupu lihovin v gastronomii!  

 Lze vyrábět a prodávat 6L ‚ spotřebitelské balení‘  

 Balení pod 100ml není nutné kolkovat 

 

 



Fenomén - Kanystr 

Dodnes stále v prodeji… 









Fenomén prodejní automat 

  Dodnes stále funkční… 



Jaká jsou (některá)  

řešení? 

  



Zákaz prodeje lihovin z balení nad 

1L v gastronomii 

 Nejčastější způsob distribuce nezdaněného lihu do místa prodeje je 

prostředictvím 5-6 plastových kanistrů. Tyto  je možné snadno pořídit, 

stočit, přepravit a navíc kolek na tomto balení má hodnotu 684 Kč.  

 

 Toto balení je nazýváno jako spotřebitelské,  ale… 

 

 Úředník evropské komise Antonio Tajani zaznamenal nový vládní 

návrh novely zákona 676. A upozorňuje na konflikt této verze (tedy 

omezení balení na 1L v gastroomii) se směrnící  2007/45/ES kde by 

mělo být možno prodávat lihoviny  do 10 litrů. Jen pro informaci, pan 

Tajani nikdy nenapadl dosavadní platnou legislativu ČR, kde bylo a je 

stále možné prodávat lihoviny pouze do 6L.  

 Česká republika má silnou pozici obhájit své stanovisko ve vztahu na 

zájem zdraví občanů  

  



Kauce pro výrobce a distributory 

lihovin 

 Cílem kauce je odradit výrobce  a distributory od nekalé činnosti.   

 Existuje PN, který stanovuje kauce do 4 úrovní podle množství kolků 
uvolněných do prodeje za rok.  Což je proti logice problému. Neboť 
výrobce s malou legální výrobou může způsobit velký daňový únik.A právě 
daňový únik je příčinou metanolové aféry. Zatímco střední a velcí výrobci 
otravy lidí nezpůsobili.  

 Pod záminkou ochrany malých výrobců existuje podpora tohoto PN. A to i 
prostřednictvím PR od společností které dosud ani lihoviny nevyrábějí a 
nejsou aktivní, jako je společnost Likéria s.r.o.  

 I ten nejmenší výrobce, pokud má v pořádku účetnictví, jistě dostane 
bankovní garanci od své banky.  Tato kauce se nijak nedotýká výrobců 
pěstitelského pálení, to je regulováno jiným zákonem.  

 Pro informaci při prodeji 24 999 ks 6L kanistrů s obsahem alkoholu 40% 
má být odvod spotřební daně 17 Mil Kč, zatímco kauce je 
v pozměňovacím návrhu pouze 500 tis. Kč ! 

 Pod Kauce, tak tedy dvoustupňová malí (25 tis. Kolků, a více ) 

  



Značení i malých balení 

 Podporujeme značení celního páskou  
balení již od 60ml ( dnes 100 ml ) 

 Několik regionálních výrobců uvedlo na trh, 
a po metanolové aféře intenzivně prodává, 
balení např. s obsahem 99ml. To nemusí 
být označeno celní páskou a  nelze u něho 
prokázat zaplacení spotřební daně. Toto 
balení je vzhledově identické s balením o 
velikosti 100ml, které mít celní pásku musí.   

 
  



Sankce za porušení pravidel pro 

vydání licence na prodej lihovin 

 Vládní verze novely živnostenského 

zákona č. 455 neobsahuje sankce 

 Pokud provozovna přijde o licenci, 

požádá o novou na manželku, syna, 

provizního,… 

  



A CO  NEJSOU ŘEŠENÍ? 

 

Ikdyž můžou mít svá 

pozitiva.. 

  



Nová celní páska tzv.  Kolek – Není nutné 

měnit vládní verzi novely zákona 676 

 Problémem matanolové kauzy nebylo falšování kolků.  Buď byly kolky „ vyvedeny 

ze systému” Ale hlavně dochází k přelévání nezdaněných lihovin do originálních 

lahví v místě prodeje spotřebiteli.  

 Existuje PN, který chce závést kolky s většímí ochrannými prvky. Nejdříve formou 

tištené unikátního kódu (tzv. QR ) na celní pásku. A od r. 2015, bez nutnosti změnit 

zákon, by měl být ke kolku přídán tzv. RFID kód (čip) v ceně 2.50 za Kč bez 

zahrnutí ceny celní pásky a také umístění RFID kódu do celní pásky. Deklarovaným 

cílem tohoto opatření je zamezení černého trhu s lihovinami prostřednictvím 

dohledatelnosti výrobku. 

 Pro informaci, kolek nebyl falšován a je již dnes  evidován na konkrétní subjekt. Navíc 

uvedení tohoto RFID kódu není doprovozeno změnou legislativy, tak aby byla zajištena 

nutnost evidence prodeje výrobku mezi subjekty. Tozn., že jedinou informaci, kterou 

RFID kód ponese je kdo výrobek vyrobil.  

 Tímto RFID kódy s nákladem cca 0.5mld ročně ( který by byl převeden na spotřebitele ) 

nenabízí nic jiného než nabízí současný kolek. Navíc je na lahvích již dnes evidenční 

číslo šarže vyplývající z nařízení č. 178 – 2002 o dohledatelnosti výrobku.  

 Alternativou k PN je uzákonění uvádění č. šarže na každé balení lihovin. Což nijak 

nezaťežuje systém výroby lihovin, protože toto nařízení musí být u výrobců splněno již 

od r. 2002.  
  



Značení i malých balení 

 Podporujeme značení celního páskou  
balení již od 60ml ( dnes 100 ml ) 

 Několik regionálních výrobců uvedlo na trh, 
a po metanolové aféře intenzivně prodává, 
balení např. s obsahem 99ml. To nemusí 
být označeno celní páskou a  nelze u něho 
prokázat zaplacení spotřební daně. Toto 
balení je vzhledově identické s balením o 
velikosti 100ml, které mít celní pásku musí.   

 

  



Rozdělení kompetencí 

kontrolních orgánů 

 1 orgán pro potraviny rostlinného původu 

 1 orgán pro potraviny živočišného původu 

  a co vaječný likér..?  

 Hlavní problém je: Jasná zodpovědnost za 

provozovnu.  

 

  



ALE TAKÉ JE NUTNÁ PŘÍSNÁ 

LEGISLATIVA A DŮSLEDNÁ 

KONTROLA CELÉ TÉTO 

OBLASTI 

Spotřební daň na lihoviny je nutná….  

  


