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Ministerstvo zdravotnictvi jako správní Ůřad přís|ušný pod|e $ 80 odst. 1 písm- g) zákona
Č.258/2000 Sb., o ochraně veřejnéhc zdraví a o změně někter.ých souvisejícÍch zákonů, ve
znrání pozdějších předpisů. k ochraně zdraví fyzických osob' bezprostředně ohroŽených
nebezpečnými a z nebezpeČnosti podezřelými destiÍáty a |Íhovinemi, postupern pod|e
$ 95 eákona c.258|2000 sb' vyh|ašuje toto

mimořádné opatření:

Prcvozovatelům potravinářských podniků vČetně osob provozujíeích stravovací s|užby se

zakazu.le nabizeni k prodeji, prodej a jínéformy nabÍzení ke spotřebě koneČnémuspotřebite|i

o obsahu etano|u nejméně \aela objemových nebo více, včetně tuzemáku a
konzumního lihr"r, které byly vyroheny po 31, 12.2a11, pokud nejsou ve vŠechfázích uvádění
do oběhu provázeny dok|adem o původu pod|e nařÍzení v|ády é. 317l2Q12 sb., klenim se
stanovíformu|ář dokladu o původu něktených druhů fihu. desti|átu a něktených druhů lihovin.
[ihcvin

Dá|e se provczovate|ům potravinářských podnikŮ zakazuje vývoz a distribuce mimo území
Českérepub|iky |ihovin o obsahu etano|u nejméně 20% objemových nebo více, včetně
tuzemáku a konzurnnÍho |ihu. které by}y vyrobeny po 31 "12.2011, pokud nejsou ve vŠech
fázích uváděnído oběhu provázeny dok|adem o původu pod|e nařízenív|ády č. 31712012 sb..

Frovozovatelům potravinářských podniků vcetně csob provozujícíeh stravovaci sluŽby se
přikazuje ve |hŮtě 60 dnů ode dne vyh|ášení tohoto opatření zlikvidovat pod|e zákona
c.185l2001 sb. o odpadech a o aměně něktenich da!šíchzákonů, ve zněni pozdějších
předpisů, |ihoviny o obsahu etanolu nejméně 20olo objemových nebo více, včetně tuzemáku a
konzumníl"lo |ihu. obsaŽené ve spotřebite|ském balení, jehoŽ otevřením došÍodo dne
vyhÍášenítohoto opatření k poŠkoaeni nebo přetrŽeni kontrolní pásky, s výjimkou těch lihovin
o obsahu etano|u nejméně 20% objemových nebo vice, včetně tuzemáku a konzumního |ihu'
u nichŽ je pratoko|em o zkoušoe z akreditované laboratoře do|ožena zdravotní nezávadnost.
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Toto mirnořádné opatření nahrazuje mimořádné opatření ze dns 2a,
č' j.

MZDR 3276412Ú12,
a rozh|asovém vysílání'

a je

9'

2a12,

závazně okamŽ]kem vyh|ášení v celop|ošnémte|eviznÍm

Mimořádné opatření bude odvo|áno stejným postupem, tedy vyh|ášením v celop|ošném
televiením a rozh|asovém vysílání'
Ce|ý text mímořádného apatření včetně přílohy bude vyvěšen na úřední desce Ministerstva
zdravotnictví a úřednÍch deskách v sídlech krajských hygienických stanic. obsah úředních
desek bude zveřejněn způsobem umoŽňujícím dálkový přístup.
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