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V Praze dne 27. září 2012

Čj.: MZDR 33888/2012

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písmo g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, k ochraně zdraví fyzických osob, bezprostředně ohrožených
nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými destiláty a lihovinami, postupem podle
§ 95 zákona č. 258/2000 Sb. vyhlašuje toto

mimořádné opatření:

Provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujícich stravovací služby se
zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabizení ke spotřebě konečnému spotřebiteli
lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a
konzumního lihu, které byly vyrobeny po 31.12.2011, pokud nejsou ve všech fázích uvádění
do oběhu provázeny dokladem o původu podle nařízení vlády Č. 317/2012 Sb., kterým se
stanovi formulář dokladu o původu některých druhů líhu, destilátu a některých druhů lihovin.

Dále se provozovatelům potravinářských podniku zakazuje vývoz a distribuce mimo území
Ceske republiky lihovin o obsahu etanolu nejmeně 20% oojemových nebo více. véetně
tuz ernaku a konzumního lihu. které byly vyrobeny po 31 122011, pokud nejsou ve všech
fézicr uvádění do oběhu provázeny dokladem o puvodu podle nařízení vlády č 317/2012 Sb ..

Provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby se
příkazuje ve lhůtě 60 dnů ode dne vyhlášení tohoto opatření zlikvídovat podle zákona
č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších
předpisu, lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a
konzumního líhu, obsažené ve spotřebitelském balení, jehož otevřením došlo do dne
vyhlášení tohoto opatření k poškození nebo přetržení kontrolní pásky, s výjimkou těch lihovín
o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více včetně tuzemáku a konzumního lihu,
L.. nichž je protokolem o zkoušce z akreditované laboratoře dolozena zdravotní nezávadnost.
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Toto mimořádné opatření nahrazuje rnírnořádné opatření ze dne 20. 9. 2012,
č. j. MZDR 32764/2012, a je závazné okamžikem vyhlášení v celoplošném televizním
a rozhlasovém vysílání.

Mimořádné opatření bude odvoláno stejným postupem, tedy vyhlášením v celoplošném
televizním a rozhlasovém vysílání.

Celý text mimořádného opatření včetně přílohy bude vyvěšen na úřední desce Ministerstva
zdravotnictví a úředních deskách v sídlech krajských hygienických stanic. Obsah úředních
(lese- bude zveřejněn zpusobem umožnujicirn dálkový přistup
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