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1 ÚVOD 
 

 

Současný mediální trh je každý den zaplavován novými a novými zprávami všech typů. 

Vzhledem k bouřlivým okolnostem společenského vývoje České republiky v jednadvacátém 

století však zpravidla nikdy bez povšimnutí nezapadnou zprávy, jež se dotýkají událostí 

spojených právě s obrovskými následky a dopady na společnost. A tou bezesporu metanolová 

kauza je. Policisté ji popisují jako případ, který nemá v dějinách kriminalistiky České republiky 

obdoby. Živnostníci a zákonodárci zase jako velký zásah v podobě změny legislativy. A v první 

řadě znamená metanolová aféra následky, ze kterých se Češi jen tak nevzpamatují - do 20. srpna 

2014 kvůli otrávenému alkoholu zemřelo sedmačtyřicet lidí, stovky dalších byly 

hospitalizovány, desítky z nich utrpěly doživotní následky. I teď po roce a půl od začátku 

metanolové kauzy policie stále rozkrývá celou větev výrobců a distributorů. A i přes změnu 

zákona a dalších opatření, přibývá počtu obětí. Metanolová aféra významně ovlivnila českou 

společnost. 

 Na dopady kauzy v Česku je v práci nahlíženo ze tří hledisek: žurnalistického, 

ekonomického a legislativního. Nejprve je práce zaměřena na vývoj metanolové kauzy, při 

čemž jsou uvedeny podobné události a kauzy z historie České (Československé) republiky, 

které taktéž výrazně ovlivnily českou společnost. Protože ale tato metanolová aféra nemá 

v Česku obdoby, a protože je ještě poměrně stále „živá“, neexistuje k ní relevantní literatura. 

Proto je v práci použito hlavně při popisu vývoje kauzy a jejího mediálního obrazu převážně 

periodik a informací z médií, při popisu změn v legislativě je využito důvodových zpráv 

jednotlivých zákonů a v ekonomické části jsou rozebrána data a informace Českého 

statistického úřadu, likérek a Celní správy České republiky. Při podrobnějším popisu vývoje 

celé metanolové aféry z roku 2012 je kladen důraz na televizní zpravodajství, neboť právě 

televize se v době důležitých mezníků metanolové aféry stala nejvýznamnějším masovým 

médiem. Lidé měli o situaci bezprostřední informace, mohli sledovat policejní tiskové 

konference nebo rady zdravotníků atd. Bylo to televizní zpravodajství, kde tehdejší ministr 

zdravotnictví Leoš Heger vyhlásil v Česku prohibici. Mediální obraz metanolové aféry by pak 

měl podat ucelené informace o sledování celé kauzy médii – a to od úplného začátku (od 

začátku září roku 2012, kdy bylo zjištěno, že lidé umírají po požití otráveného alkoholu), přes 

celou sérii otrav, aplikaci norského léku, opatření, prohibici, až po zatčení prvních možných 

pachatelů a změnu legislativy. Kdy si média začala všímat metanolové kauzy? Kdy zprávy o ní 
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vysílala na samém začátku hlavní vysílací relace, v takzvaném prime-time? Kdy to byl první 

headline, tedy nejdůležitější zpráva dne? Ve kterých dnech pak média informace o kauze 

odsouvala na „vedlejší kolej“, kdy se jí nevěnovala vůbec a kdy naopak se k ní opět vracela? A 

v jakém rozpětí? Cílem je podat odpovědi na tyto otázky, práce bude zaměřena hlavně na česká 

audiovizuální masová média.  K této agendě bude použita kvantitativní obsahová analýza, která 

zkoumá, jak velký prostor metanolové kauze jednotlivá média věnovala, jak se proměnily 

mediální obsahy v delším časovém horizontu, umožňuje také předjímat, jaká témata bude 

veřejnost považovat za důležitá. Jako primární literatura zde bude použito Zpravodajství 

v médiích kolektivu autorů a Metody výzkumu médií Martiny Vojtěchovské a Tomáše 

Trampoty. Aby byly informace celistvé a důkladně zpracované, bude v práci využito služeb 

specializovaných mediálních agentur jako je NEWTON media nebo Česká tisková agentura, 

do jejichž monitoringu tisku mám jako redaktorka České televize přístup. 

Kapitola Dopady metanolové kauzy z podzimu 2012 na českou společnost je zaměřena 

na celkové následky jedovatého alkoholu v různých sférách. Kolik lidí zemřelo, kolik 

otrávených si s sebou ponese doživotní následky? Co je vůbec metanol, jak látka působí v těle 

a jaký je na ni lék – na tyto otázky mi odpovídal (jako redaktorce České televize) otrávený 

metanolem Roman Kaleta a norský lékař Erik Hovda. S jakými prozatímními výsledky probíhá 

policejní vyšetřování, jak kauza změnila legislativu a jak tato změna ovlivnila českou 

společnost? Inspirovala se naše vláda politikou jiných zemí, které také postihly rozsáhlé otravy 

metylalkoholem? Anebo je změna české legislativy ojedinělá? Jaký dopad měla metanolová 

aféra na ekonomiku země – jak velké ztráty počítají nemocnice, vláda, živnostníci a 

podnikatelé, obyčejní lidé? Jak moc metanolová aféra změnila českou společnost? Změnily se 

kvůli ní preference zákazníků, pijí Češi méně alkoholu? Na to mi pomůžou odpovědět 

statistická data ČSÚ. Jaký dopad měla samotná prohibice a následný zákaz exportu českého 

alkoholu do zahraničí? Média psala, že došlo k výrazným poklesům tržeb místních výrobců a 

prodejců lihu. Pomocí výročních zpráv pěti největších likérek v zemi se pokusím o potvrzení 

nebo vyvrácení této informace. Příčin mimořádné a stále přetrvávající citlivosti tohoto tématu 

je více, bude na ně nahlíženo v širších společenských souvislostech. V první řadě je to stále 

ještě přítomná bezprostřední aktuálnost tématu, celá kauza ještě neskončila. Tato skutečnost se 

odráží i v politické scéně České republiky, ve snahách poslanců a senátorů o další opatření a 

další změnu zákonů, na druhé straně poukazuje i na dopady těchto změn – na počty 

zruinovaných podnikatelů a obecně ztráty pro českou ekonomiku. 

Všechny tyto poznatky a informace budou součástí analýzy předkládané diplomové 

práce. Práce by tedy měla poskytnout celistvé informace o metanolové kauze z hlediska 
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žurnalistického, ekonomického a legislativního – výsledkem bude ucelený pohled na jednu 

z největších afér v České republice, od jejího začátku až po srpen 2014. 
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2 VÝVOJ METANOLOVÉ KAUZY 2012 – 2013 V ČESKÉ 

REPUBLICE 

 

Na začátku celé kauzy stojí látka metanol – organická sloučenina, která se kdysi vyráběla 

destilací dřeva (proto se jí přezdívalo dřevěný líh), nyní průmyslově ze zemního plynu. Užívá 

se jako průmyslové rozpouštědlo v barvách a lacích, vyskytuje se ve většině případů v 

nemrznoucích směsích. Toxických účinků metanolu bylo zneužito při výrobě směsi s etanolem, 

kvůli které vznikla tato rozsáhlá aféra. Sám o sobě metanol není jedovatější než etanol, je 

nebezpečný až po proniknutí do živého organismu. Zatímco etanol je v těle metabolizován 

enzymem zvaným alkohol dehydrogenáza na acetaldehyd a ten je jiným enzymem přeměněn 

na neškodnou kyselinu octovou, metanol je metabolizován na velmi nebezpečnou látku 

formaldehyd a poté na toxickou kyselinu mravenčí. V důsledku toho se otrávenému snižuje pH 

krve a upadá do kómatu. Největší nebezpečí metanolu je, že je chutí a vůní zcela 

nerozpoznatelný od nejedovatého etanolu (alkoholu) a člověka tato látka usmrtí při požití jen 

několika mililitrů.  

Každá lihová aféra je vždy prokletím státu. Záleží na vývoji událostí – v prvních 

chvílích, jak rychle zareagují lékaři, jak rychle se policisté dostanou ke zdroji pančovaného 

alkoholu a jeho samotným distributorům. Jak rychle budou o otravách, jejich příčinách a 

následcích, informovat občany média. A v neposlední řadě, jak na vývoj událostí zareaguje stát, 

aby se zamezilo následkům otrav co nejrychleji, a potom do budoucna, aby se celá metanolová 

aféra už nikdy neopakovala. Metanolová kauza z roku 2012 nemá v Česku obdoby, s otravami 

metanolem a lihovými aférami už ale naše země jisté zkušenosti má. V této kapitole bude 

nahlíženo i na tyto aspekty. Samotný vývoj metanolové kauzy v České republice je pak rozdělen 

do několika podkapitol s daty, která byla v celé aféře zásadní: začátek metanolové kauzy – první 

otrávení, prohibice, změna legislativy a první rozsudky.    

  

2.1 Dřívější zkušenosti s lihovými aférami 

 

O takzvané první lihové aféře na českém území se mluví už v období první republiky, v 

roce 1923, jejímž základním cílem bylo udržení stamilionových zisků z prodeje nezdaněného 

lihu. V popředí aféry byl předseda Senátu v Agrární straně Karel Prášek, který byl usvědčen z 

uplácení státních úředníků, vládních stran, některých církví, a novinářů lihovarníky. „"Po první 

světové válce byla po lihovinách, klamavém léku proti smutkům nad bědami, zoufalá sháňka. 
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V ČSR se nacházelo 80 % lihovarů zmizelého mocnářství, sjednocení lihovarníci šroubovali 

ceny i pomocí státní ČS. lihové komise," líčí současný český historik Antonín Klimek. "Několik 

dní po vzniku republiky převzalo Družstvo hospodářských lihovarů od bývalého Syndikátu 

lihovarů 120 000 hektolitrů lihu i s tehdejší cenou 200 korun za hektolitr. Než se dostal první 

litr na trh, změnila se cena o 150 korun směrem vzhůru," doplňuje Jan Hrubý, autor publikace 

Aféry první republiky, obrázek o tučných ziscích lihovarníků. Do družstevní kasy putuje 18 

milionů korun.“ Stát tenkrát prosadil důkladnou daňovou kontrolu produkce lihu. „Tato aféra 

měla své dozvuky i v legislativní sféře. Během roku 1924 parlament přijal zákon, podle kterého 

neměli politici zasedat ve správních radách velkých korporací. Zákonu se někdy trochu 

nadneseně říkalo Lex Prášek. Přesto se na těchto praktikách nic nezměnilo a všichni vedoucí 

politici byli propojeni s různými ekonomickými zájmy, s velkými podniky, což se ve 30. letech 

stalo rozbuškou pro velkou vlnu kritiky československé demokracie,“ řekl v pořadu České 

televize Historie.cs Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd ČR.  

 Aféru v takovém rozsahu jako tu z podzimu roku 2012 Česko nepamatuje. S otravami 

metylalkoholem se hygienici setkávají v počtu tří až čtyř za rok, a to jsou otravy způsobené 

omylem nebo ve snaze spáchat sebevraždu. Snad podobné incidenty, ne ale tak rozsáhlé, je 

možno najít třeba v kronice Ústí nad Labem po skončení druhé světové války v roce 1945, kde 

historik Vladimír Kaiser píše: „Osvobození sovětských válečných zajatců po tolikaletém 

ponižování a strádání bylo logickým důvodem k oslavám. V důsledku užití nekvalitního 

alkoholu, často i metylalkoholu, docházelo k úmrtím. Po odchodu německých stráží 9. května, 

ze 150 sovětských zajatců ve střekovském kamenolomu Zemolith následkům bujarých oslav 

podlehlo šest zajatců.“  O dalším podobném incidentu, taktéž se sovětskými vojáky na našem 

území mluví v reportáži České televize vysílané 13. září 2012 přednosta Ostravského Ústavu 

soudního lékařství. S otravou metylalkoholem ve větším rozsahu se naposledy setkal na začátku 

70. let – sovětští vojáci „našli jednu z cisteren na nádraží v Bohumíně a cestou toho vlaku, nebo 

toho transportu, se systematicky intoxikovali metanolem. Přibližně zemřelo asi dvacet osob.“ 

A tématem metanolových otrav se také inspiroval například film režiséra Miroslava Hubáčka     

z roku 1960 Černá sobota, kde skladník poblíž železniční stanice odčerpá z cisterny alkohol, 

aniž by tušil, že se jedná o smrtelně jedovatý metylalkohol, určený pro průmyslové účely. 

Nebezpečný alkohol je v oběhu, narůstá počet otrávených, policisté pátrají po zdroji. A stejně 

jako tehdy varovali všechny občany prostřednictvím médií, i teď, v roce 2012 sehrála právě 

média velmi důležitou roli.  
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2.2 Vývoj metanolové kauzy z roku 2012 v Česku  

 

2.2.1 Začátek metanolové kauzy – první otrávení 

Celá kauza odstartovala 3. září 2012 v Havířově, kde na otravu metanolem ze stánku 

zemřel muž, o tři dny později se stejnými příznaky i jeho partnerka v ostravské Fakultní 

nemocnici. Mezitím přijala Havířovská nemocnice další čtyři otrávené. Jak už bylo výše 

naznačeno, otravy metylalkoholem v Česku jsou ojedinělé, proto se případem začala zabývat 

policie ČR a prostřednictvím médií informovala občany, aby nepili neoznačený alkohol. 

Společně pak s hygieniky zajistila nebezpečný alkohol ze stánku, kde byl otrávenými zakoupen.  

Vlna otrav se nekontrolovatelně šířila po celé České republice. Po Moravskoslezském kraji 

registroval další otravy Jihomoravský kraj, poté Středočeský a Zlínský. 10. září bylo 

registrováno čtrnáct otrávených. Den nato si metanolové kauzy začala všímat zahraniční média 

– informovala o nejzávažnější kauze v Česku za posledních třicet let. Vlna otrav zasáhla i 

Polsko, po požití neznámého alkoholu tam zemřeli dva lidé, Slovensko spustilo kontrolu 

domácích obchodníků s alkoholem. 12. září 2012 vyhlásil ministr zdravotnictví Leoš Heger 

zákaz prodeje tvrdého alkoholu nad třicet procent ve stáncích. V té době měl metylalkohol už 

šestnáct obětí. I po zákazu ale počet otrávených neustále přibýval – o dva dny později už bylo 

devatenáct mrtvých na otravu metanolem, zjistilo se, že někteří pili z láhve z kamenného 

obchodu. Policisté zajistili nelegální sklad lihu ve Zlíně, varovali před pitím alkoholu z 

jednolitrové lahve Tuzemáku, na níž je jako výrobce uvedena firma AB Style 

 

2.2.2 Prohibice 

14. září 2012 vyhlásil ministr zdravotnictví prohibici – zákaz prodeje tvrdého alkoholu 

nad dvacet procent na celém území České republiky. Do následujícího rána stáhly velké 

obchodní řetězce, bary i restaurace z regálů a nabídek veškerý tvrdý alkohol. Policejní prezident 

zřídil speciální vyšetřovací tým Metyl. O týden později už policisté obvinili třicet lidí, po celé 

České republice nacházeli obrovské nelegální sklady lihovin – ve Zlíně, Českých Budějovicích, 

v Chebsku, v Opavě a na Těrlicku - i přes tato opatření i prohibici se počet otrávených neustálil 

– k 18. září jich bylo třiadvacet, nově přibyla oběť z Libereckého kraje. Otravy začalo hlásit i 

Slovensko, spolu s Polskem a Ruskem zakázaly dovoz tvrdého alkoholu z České republiky. 

Sám ministr zdravotnictví byl 20. září donucen Evropskou komisí úplně zastavit veškerý export 

českých lihovin do zahraničí. Obchodníci, distributoři, likérky, majitelé restauračních zařízení 

i samotný stát hlásily obrovské finanční ztráty – denně se jednalo o zhruba 15 milionů korun. 
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Zákaz prodeje a dovozu českého alkoholu vydalo i Německo. Vláda v té době se zabývala 

opatřeními pro trh s alkoholem, výrobci lihovin si mohli začít vyzvedávat kolky na nový 

alkohol, otevřené lahve s tvrdým alkoholem musely být zlikvidovány. Výjimkou mohly být 

drahé lihoviny, které majitelé nechali otestovat. Obětí metylalkoholu stále přibývá. 

Po dvou týdnech je prohibice zrušena – tvrdý alkohol se vrací zpátky na pulty a znovu 

je pootevřen i jeho vývoz z České republiky. Přesto metylalkohol hlásí už sedmadvacátou oběť, 

další mrtvý je z Karlovarského kraje, i tam policisté objevili síť distributorů pálenky s 

metanolem. Policisté varovali před nesprávně označeným alkoholem s falešnými etiketami 

Likérky Drak. 

 

2.2.3 Změna legislativy 

 Ministerstva připravovala změnu zákona – chtěla přísnější sankce a zákaz prodeje 

alkoholu ve stáncích. Od poloviny října se pak na vládní půdě mluvilo o nových kolcích na 

alkohol, tzv. rodných listech o původu alkoholu a licencích na alkohol. Slovensko a Polsko 

zrušilo zákaz dovozu lihovin z Česka až 9. října 2012, Rusko až 1. listopadu 2012. Na konci 

října poslali policisté do vazby první obviněné: Roberta Sedlaříka a Radka Březinu ve spojitosti 

s pančovaným alkoholem v Likérce Drak. Vláda ale rozhodla, že se trestní zákoník kvůli 

metanolové kauze měnit nebude. 28. prosince 2012 média zveřejnila výsledky celoplošných 

kontrol hygieniků: výsledky byly alarmující – každá osmá láhev obsahovala nebezpečný 

metylalkohol. Vláda vyhlásila novelu živnostenského zákona: prodejci lihovin musejí mít 

koncesi na prodej alkoholu, kamerový systém, nové kolky a dokumenty o původu alkoholu. 

Začala platit od 1. prosince 2013. Pro malé likérky a podnikatele znamenala tato novela konec 

výroby. Počet otrávených metanolem přibýval, v současné době se mluví o více než padesáti 

mrtvých. Kauza končí u soudu – rozplétat ji začal zlínský soud začátkem března.  

 

2.2.4 První rozsudky 

 21. května 2014 odsoudil Krajský soud ve Zlíně hlavní aktéry takzvané zlínské větve 

metanolové aféry Rudolfa Fiana a Tomáše Křepelu. Za obecné ohrožení dostali doživotní tresty. 

Jiří Vacula, který pomohl případ objasnit, dostal patnáct let vězení a Martin Jirout šestnáct let. 

Další tresty padly ve výši jednadvacet let, dvacet a půl roku, třináct a půl roku, třináct, dvanáct 

a osm let. V takzvané zlínské větvi kauzy je stíháno dalších jednadvacet lidí včetně hlavních 

původců a distributorů. O vině a trestu rozhodovaly další soudy: například 16. srpna 2013 

potrestal Krajský soud v Ostravě dva překupníky s otráveným alkoholem z Karvinska, vyměřil 
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jim osm let vězení. Podle rozsudku dali do oběhu osm desítek litrů alkoholu, který obsahoval 

padesát procent jedovatého metanolu.  
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3 MEDIÁLNÍ OBRAZ METANOLOVÉ AFÉRY 
 

Katastrofy jako jsou například povodně, železniční neštěstí či právě metanolová aféra poukazují 

na obrovský význam médií v dnešní společnosti. Martin Lokšík definuje televizní zpravodajství 

jako „páteř vysílání každé seriózní stanice, jež se vyznačuje vysokou mírou bezprostřednosti a 

pohotovosti při šíření audiovizuálních informací, které zprostředkovává jednak v denní 

periodicitě a jednak v časové kontinuitě jednoho dne.“  „Má dokonce mimořádnou schopnost 

operativně tyto informace přenášet v časovém souběhu s vývojem události, informovat diváky 

o domácím i světovém dění v přímém přenosu.“ Právě prostřednictvím televizního 

zpravodajství k lidem přicházelo varování a rady ohledně smrtícího metylalkoholu. Od 7. září 

2012, kdy byla úmrtí potvrzena s otravou metanolem, přicházela z obrazovek jednotlivých 

médií varování policistů, rady lékařů a informace o zasažených krajích a konkrétních druzích 

nebezpečného alkoholu. 12. září 2012 se prodejci alkoholu ve stáncích dozvěděli 

prostřednictvím médií o částečné prohibici, 14. září prohibici na celém území České republiky 

vyhlásil ministr zdravotnictví pomocí České televize. Televizní zpravodajství sehrávalo roli 

také v rámci legislativy pro výrobce a prodejce lihovin – názorně ukázalo, co všechno zákon 

přikazuje a zakazuje, aby se v něm živnostníci mohli zorientovat. A vůbec – metanolová aféra 

ukázala důležitost a význam celého televizního zpravodajství.  

Tato kapitola pojednává o zobrazení metanolové kauzy v televizním zpravodajství – 

tedy ve třech hlavních zpravodajských relacích v Česku: Události (Česká televize), Televizní 

noviny (Nova) a Zprávy F(TV) Prima (Prima). Martin Lokšík v knize Zpravodajství v médiích 

píše: „Ačkoli existuje teoreticky zdůvodněný a poměrně ustálený soubor zpravodajských 

hodnot, které ovlivňují výběr událostí a jejich hierarchické umístění ve struktuře zpravodajské 

relace, skladba hlavních zpravodajských pořadů vykazuje u jednotlivých televizních stanic 

značné odlišnosti. Každá televize preferuje rozdílná hlediska a používá různé skladební postupy 

při výběru zpravodajských obsahů a jejich sestavování.“1 

 Obraz celé metanolové aféry v médiích od 6. září 2012 až po duben 2014, a rozdíly ve 

zpracovávání zpráv jednotlivými televizními stanicemi bude rozebráno pomocí obsahové 

kvantitativní analýzy. Bude prozkoumáno, z jakých úhlů pohledu je médii nahlíženo na 

metanolovou aféru, jak velký prostor jí věnují, a jak se proměňují jejich mediální obsahy 

v delším časovém horizontu. Bude tedy postupováno metodami výzkumu sledující postavení 

jednoho tématu.  

                                                           
1 LOKŠÍK, Martin. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2005, s. 80. 
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 V září roku 2012, kdy policie potvrdila, že lidé umírají na otravu metylalkoholem, byla 

zpráva ve všech médiích označována jako hlavní zpráva, tedy headline. I přesto, že otrávených 

neustále přibývalo, i po roce a půl, postupně se metanolová aféra posouvala na konec 

zpravodajské relace nebo už o ní média neinformovala. Každý den je totiž mediální trh zaplaven 

velkým množstvím událostí, které se odehrávají, a je jen na zvážení samotného média, kdy 

zprávu hodnotí jako důležitou, atraktivní, a kdy naopak i přes značnou důležitost zprávy od ní 

v delším časovém horizontu odstoupí. Do vysílání se dostane zpráva, která „je intenzivní, 

výjimečná, nečekaná, má blízko k divákům, k prostředí, kde žijí, a k hodnotám, které chápou   

a sami považují za základní a pro existenci společenství za důležité.“2 A to bezesporu 

metanolová kauza je. 

Přestože policie informovala veřejnost o možných otravách metanolem už večer 6. září 

2012, jednotlivé hlavní zpravodajské stanice posunuly zprávu o metanolu na první místo až 10. 

září, na prvním místě ji pak držely až do 16. září 2012. Informace o metanolové aféře 

vyhodnotila tedy média jako závažné v době šíření se otrav po celé České republice, kdy 

zprostředkovávala varování policie, lékařů a vyhlášení prohibice. Události České televize 

zprávu o metylalkoholu dokonce držela na prvním místě od 10. září do 27. září 2012, do 

vyhlášení konce prohibice. 28. září pak editoři jednotlivých zpravodajství odsunuli kauzu 

metylalkohol na další místa, vyhodnotili jako nejdůležitější zprávu dne (a i následujících dní) 

selhání ochranky prezidenta. Metanolové kauze se stanice dále věnovaly, odsouvaly ji ale 

doprostřed zpráv. Jak se Události, Televizní noviny a Zprávy (F)TV Prima věnovaly kauze 

metanol v jednotlivých časových obdobích, ukazují grafy č. 1 – 3. 

Události daly téma jako headline zase 18. října 2012, kdy informovaly o dalších 

otrávených, o novém hlavním hygienikovi České republiky a posunu policejního vyšetřování. 

Události, Televizní noviny i Zprávy TV Prima společně tématem otevřely své zprávy zase 26. 

října 2012, kdy policisté zadrželi dalších osm osob v kauze metanol, mezi nimi byly dvě 

ústřední postavy celé kauzy: Radek Březina a Petr Čaniga. Pak už se televizní stanice k tématu 

vracely podle svého uvážení, v průměru by se dalo říct, že se pak tématu nevěnovaly vůbec 

nebo ho měly uprostřed zpráv. Například Události řadily téma metanolu v pořadí jako první 

zprávu už jen 6. prosince 2012 kvůli varování pití lihovin před Vánocemi a 28. února 2013 

s dalším varováním, že metylalkohol je stále v oběhu (z hygienických kontrol vyplynulo, že 

každá osmá kontrolovaná láhev obsahovala metylalkohol). Televizní noviny se k metanolu 

vracely častěji, téma řadily na začátek zpráv většinou kvůli silnému příběhu otráveného 

                                                           
2 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2005, s. 22. 



17 
 

metanolem nebo jeho příbuzných (29. ledna 2013, 7. dubna 2013, 7. května 2013, 14. července 

2013, 10. srpna 2013, 25. února 2014) či kvůli varování před metanolem, který je stále v oběhu 

(13. listopadu 2012, 20. listopadu 2012, 1. prosince 2012, 15. května 2013, 16. května 2013, 8. 

června 2013). Zprávy (F)TV Prima řadily téma metanolu na první místo také kvůli varování 

před metanolem (22. listopadu 2012, 7. května 2013, 22. listopadu 2013, 7. prosince 2013, 8. 

února 2014, 15. března 2014) nebo kvůli posunu ve vyšetřování metanolové aféry – první 

vazby, rozsudky (28. října 2012, 30. května 2013, 16. srpna 2013). Obecně se ale dá říct, že 

Prima věnovala tomuto tématu nejmenší rozsah svého zpravodajství.  

V současné době, přestože přibývají otrávení či pokračuje soudní líčení s obviněnými, 

jednotlivé televizní stanice se ke kauze metanol nevracejí vůbec nebo jen krátce na konci relace. 

Mediální trh je tedy metanolovou aférou již zcela nasycen.  
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GRAF 1: První otrávení a vyhlášení  prohibice

Události Televizní noviny Zprávy F(TV) Prima
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GRAF 2: Konec prohibice a změna legislativy

Události Televizní noviny Zprávy (F)TV Prima
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4 DOPADY METANOLOVÉ KAUZY NA ČESKOU 

SPOLEČNOST 

 

Metanolová aféra, která zasáhla Českou republiku v září roku 2012, měla na českou společnost 

obrovský dopad hned v několika sférách: ve sféře zdravotní, legislativní a ekonomické. 

Zareagovala vláda rychle a správně, aby zamezila pokračování černého trhu s alkoholem? A 

mohla se inspirovat opatřeními, které zavedly jiné státy? Otravy metylalkoholem v Česku jsou 

ojedinělé, v zahraničí ale ne. Jaké dopady přinesly vysoké počty otrávených například indické, 

lybijské, americké či estonské společnosti v porovnání s tou českou? Jak se s metanolovou 

kauzou vypořádaly zahraniční vlády? To bude shrnuto hned na začátku kapitoly. 

 

4.1. Otravy metylalkoholem v mezinárodním měřítku 

 Největší sérii otrav metylalkoholem zaznamenávala zahraniční média v Indii: ve městě 

Bangalore (a sousedních městech) zemřelo v roce 1981 308 lidí na otravu nebezpečným 

alkoholem. Tamní policie tehdy obvinila šedesát lidí.3 O jedenáct let později došlo k další, ještě 

rozsáhlejší sérii otrav metanolem ve městě Cuttack – více než 200 lidí zemřelo, více než 600 

jich bylo hospitalizováno. Některé organizace pak po vládě požadovaly celkový zákaz prodeje 

a výroby alkoholu. Vláda tento zákaz skutečně uložila v roce 1994, nicméně o rok později jej 

zrušila nová vláda. Indie totiž zaznamenala obrovské ztráty v příjmech z prodeje alkoholu.4 

Přestože je výroba alkoholu v Indii nezákonná, podle průzkumu organizace bojující s černým 

trhem s alkoholem Madhyavirundha Munnani je ve státě nejméně 85 000 nelegálních prodejen 

kořalky, jak v roce 2000 informoval na svých stránkách internetový portál Rediff o nelegálním 

obchodu s alkoholem.5 Zatím poslední informací o otravách metanolem v Indii je z října 2013, 

kdy zemřely čtyři desítky lidí.6 I další asijské státy mají s otravami jedovatým alkoholem 

zkušenosti – Kambodža se zabývala sérií otrav metanolem od října 2010 do ledna 2012. 

Devětačtyřicet Kambodžanů zemřelo, hospitalizováno jich bylo 318. Za vším mělo stát 

                                                           
3 Deaths From Illegal Liquor Rise to 308 in Southern India. The New York Times [online]. 10. 7. 1981 [cit. 2014-

06-18]. 
4 List of methanol poisoning incidents. Wikipedia.com [online]. 9. 7. 2014 [cit. 2014-06-18]. 
5 Kerala ´s liquor tragedy. Rediff.com [online]. 2. 11. 2000 [cit. 2014-06-18]. 
6 Azamgarh hooch tragedy: Police ignored signs and people paid with lives. Rediff.com [online]. 20. 10. 2013 

[cit. 2014-06-18]. 
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nedokonalé pálení rýžového vína.7 Další případ v roce 2011 hlásilo Turecko, kdy poblíž 

letoviska Bodrum zemřeli na jachtě čtyři ruští průvodci, a dvacet dalších potřebovalo lékařskou 

pomoc. Jednalo se o vyhlídkovou platbu, turisté pili míchané koktejly připravené z lahví 

koupeného alkoholu. Turecká policie zatkla dvaadvacet lidí, našla také sklad se sedmi tisíci 

lahvemi nelegálního alkoholu spolu s falešnými etiketami.8 

 Ve většině zemí v severní Africe je výroba i spotřeba alkoholu zakázána, dá se ale sehnat 

na černém trhu. To je důvod, proč se také Libye potýká s metanolem – v březnu 2013 tam 

zemřelo jednapadesát lidí, 378 jich skončilo v nemocnicích. Nebezpečným alkoholem byl 

v tomto případě nápoj zvaný Bokha, který se vyrábí destilací z různých druhů ovoce, jako jsou 

datle, fíky nebo hrozny.9 Metanol zabíjel i v turisticky vyhledávané destinaci na ostrově 

Madagaskar. Jak píše BBC News, první velká otrava byla zaznamenána v roce 1998, kdy 

nelegální alkohol zabil asi 200 lidí – byla otrávena skoro celá vesnice. Další dvě desítky 

mrtvých kvůli metanolu hlásil Madagaskar v roce 2002. Opět za to mohl metanol v jednom 

z nelegálních barů v hlavním městě Antananarivo.10 Tato metanolová kauza se od ostatních 

výrazně liší, a to v jejím vývoji. Zatímco v České republice po několika úmrtích ihned 

zareagovali policisté, hygienici a média, v Madagaskaru se na otrávené přišlo pozdě kvůli 

tamním pohřebním zvykům a rituálům. Madagaskarští rodinní příslušníci a příbuzní ihned 

neinformovali příslušné úřady – tradice totiž říkají, že musejí být u mrtvého člověka celou noc 

a zpívají mu. To může trvat dva až pět dní. Proto se na otravu metanolem přišlo pozdě a policisté 

a další nemohli ihned reagovat, aby šířící se otravy zastavili. 

 Evropský případ rozsáhlejšího počtu úmrtí na otravu metanolem je znám z Estonska 

z roku 2001 – zemřelo osmašedesát lidí, čtyřicet bylo postiženo slepotou nebo poškozením 

mozku. I tady byla na začátku vidina zisku – dva mladíci ukradli ze společnosti vyrábějící tuky 

a krmivo pro zvířata deset dvousetlitrových barelů metanolu. Udělali to na zakázku pro Sergeje 

Majstrišina. Ten ukradené barely prodal obchodníkovi s alkoholem Aleksandrovi Sobolevovi 

za nízkou sumu s tím, že jde o technický líh. Sobolev z kapaliny vyrobil citrónovou vodku, 

kterou opatřil falešnými etiketami známých značek a prostřednictvím nelegální sítě prodejců 

nebezpečný alkohol distribuoval. Krádež barelů proběhla 6. září 2001, o tři dny později už 

v nemocnicích ležely stovky otrávených metanolem.11 Tato estonská metanolová aféra se zase 

                                                           
7 XINHUA. 49 Cambodians die, 318 hospitalized by home-made rice wine. People´s Daily Online [online]. 15. 

2. 2012 [cit. 2014-06-23]. 
8 Turkey arrests after adulterated alcohol kills Russians. BBC [online]. 7. 6. 2011 [cit. 2014-07-03]. 
9 Alcohol poisoning kills 51 in Libya. BBC [online]. 11. 3. 2013 [cit. 2014-07-03]. 
10 Deadly brew hits Madagascar. BBC [online]. 29. 3. 2002 [cit. 2014-07-03]. 
11 Pärnu methanol tragedy. Wikipedia.com [online]. 23. 11. 2013 [cit. 2014-07-03]. 



21 
 

od té české odlišuje výší trestů pro pachatele. Zatímco v Česku byly uloženy tresty doživotí a 

trestné činy pachatelů v lihové kauze označeny jako zvlášť závažné trestné činy, estonské soudy 

byly nepochopitelně mírné - objednatel krádeže metanolu dostal pětiletý trest odnětí svobody, 

překupník-organizátor trhu dva a půl roku, a zbytek zúčastněných krátké tresty. Dohromady se 

jednalo asi o dvacet provinilců. Neobvykle nízké tresty vedly v estonské společnosti k vášnivým 

diskuzím o černém trhu s alkoholem. Estonská vláda zpřísnila udělování licencí prodejcům 

alkoholu, zavedla systém kolků, začal platit zákaz prodeje alkoholu ve stáncích a následně byli 

prodejci alkoholu podrobeni vyšším množstvím kontrol. Přestože černý trh s alkoholem nelze 

úplně vymýtit, Estonci prohlašují, že těmito opatřeními nelegální prodej výrazně poklesl. 

Estonští lékaři otrávené nejprve léčili etanolem. S odstupem času, po dvanácti letech se redaktor 

internetového serveru Postimees ptal tehdy zasahujícího lékaře Raido Paasma, zda je země nyní 

na další masové otravy připravena: „Není připravena. Co se ale v Estonsku zlepšilo, je 

informovanost občanů – sami velmi rychle vyhledávají lékařskou pomoc. A dále máme 

v současné době více dialyzačních přístrojů na čištění krve (mnoho pacientů zemřelo, protože 

museli ve frontě čekat na dialýzu) a také několik dávek norského léku Fomepizolu.“12 

V současné době hlásí Estonsko zhruba až deset otrávených lidí metanolem ročně. 

 V roce 2001 si česká média ani česká vláda estonské metanolové kauzy příliš nevšímaly. 

Přitom stačilo málo – vzít si zkušenosti z této země a taková opatření zavést preventivně i tady, 

a možná by žádná česká metanolová aféra nebyla. Všechny tyto případy metanolových otrav 

v mezinárodním měřítku jsou si podobné, souvisely s nelegálním trhem a tedy se snahou 

obchodníků vydělat – na úkor lidského zdraví. Jak naznačil estonský lékař Raido Paasma, lidé 

se díky lepší informovanosti zajímají o to, co pijí, a už znají rizika alkoholu vyráběného 

nelegálně, už vědí, že koupit si takový alkohol znamená hazard s vlastním životem.  

 

4.2 Zdravotní dopady 

 

Na otravu metylalkoholem zemřelo v Česku téměř padesát lidí, sto čtyřicet dva jich bylo 

hospitalizovaných. Osmdesát lidí sice otravu metanolem přežilo, musí se ale potýkat až do 

konce života s trvalými následky, především se to týkalo oslepnutí. Otravou bylo zasaženo 

devět krajů České republiky: Moravskoslezský, Olomoucký, Jihočeský, Středočeský, Ústecký 

                                                           
12 NIILS, Nitra. Methanol survivors choose death by ethanol. News Postimees.com [online]. 7. 1. 2013 [cit. 

2014-07-03].  
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kraj, Praha, Vysočina, Zlínský a Liberecký kraj. Nejvíce lidí zemřelo v Moravskoslezském 

kraji. 

V prvních fázích metanolovou aféru nejvíce pociťoval zdravotní systém České 

republiky. S každým dalším pacientem, který se napil otráveného alkoholu, rostly nemocnicím 

a zdravotním pojišťovnám náklady. Nejen za dlouhodobý pobyt v nemocnici – ať už na jednotce 

intenzivní péče, na oddělení ARO nebo na běžném lůžku, ale také za nejčastěji poskytnutou 

dialýzu a další součásti léčby. V dalších fázích metanolových otrav měly české nemocnice 

k dispozici norský lék Fomepizol, který do České republiky přivezl norský expert na otravy 

metanolem Erik Hovda. V některých nemocnicích ho daroval, jinde ho musely koupit – aby se 

otrávený pacient vyléčil, muselo mu být podáváno až šestnáct dávek tohoto léku – celková léčba 

jen tímto lékem tak stála zdravotní pojišťovnu zhruba sto padesát tisíc korun. V následující 

tabulce jsou dány údaje za nemocniční péči na jednoho pacienta otráveného metanolem. 

 

Tabulka č. 1: Přehled nákladů na nemocniční péči 

Druh nemocniční péče Cena hrazená zdravotní pojišťovnou v Kč 

1 balení léku Fomepizol 10 000,- 

1 cyklus hemodialýzy 5 700,- 

1 den na oddělení ARO 22 500 – 29 000,- 

1 den na oddělení JIP  4 800 -10 600,- 

celkem 43 000 - 55 300,- 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/prohibice-volby-1992-koralka-zakaz-alkholu-ffw-

/domaci.aspx?c=A120914_194814_zahranicni_aha. 

 

Z tabulky vyplývá, že náklady na jednoho pacienta léčeného na otravu metylalkoholem 

jeden den v nemocnici se pohybuje kolem padesáti tisíc korun. Jak už bylo naznačeno výše, 

záleží na stupni otravy, některému z pacientů stačilo podat jen jedno balení norského léku, jiný 

potřeboval těchto balení šestnáct, aby se vyléčil. Některý pacient musel ležet v nemocnici 

měsíc, jiný jen několik dní. Celkovou sumu za léčbu na otravu metanolem odhadlo Ministerstvo 

zdravotnictví na padesát milionů korun. Dalších sedm a půl milionu korun stálo bezplatné 

testování lihovin na obsah metylalkoholu, které nařídilo Ministerstvo zdravotnictví. Testování 

prováděly krajské hygienické stanice v období od 7. do 28. prosince 2012. Z celkových sedmi 

tisíc vzorků pocházejících od občanů nevyhovovalo kvůli nadlimitnímu množství 

metylalkoholu každá osmá lahev, jak informovala média. V neposlední řadě musíme počítat i 

s náklady na straně otrávených metanolem, kteří se museli léčit – tedy vznikaly jim ztráty 

http://zpravy.idnes.cz/prohibice-volby-1992-koralka-zakaz-alkholu-ffw-/domaci.aspx?c=A120914_194814_zahranicni_aha
http://zpravy.idnes.cz/prohibice-volby-1992-koralka-zakaz-alkholu-ffw-/domaci.aspx?c=A120914_194814_zahranicni_aha
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v důsledku pracovní neschopnosti a na druhé straně jsou to výdaje z veřejných rozpočtů 

v souvislosti s pobíráním sociálních dávek právě z důvodu pracovní neschopnosti a absence 

odvodů do daňového systému České republiky.  

 

4.3 Prohibice 
 

Částečnou prohibici vyhlásil ministr zdravotnictví Leoš Heger 12. září 2012, kdy začal 

platit zákaz prodeje tvrdého alkoholu nad třicet procent ve stáncích. 14. září zákaz rozšířil na 

tržiště, restaurační zařízení, obchody – na celém území Česka se nesměl prodávat alkohol nad 

dvacet procent, a to kvůli šířícím se otravám nebezpečným metanolem. O šest dní později pak 

ministr zdravotnictví vydal další zákaz: s okamžitou platností se nesměl vyvážet alkohol od 

dvaceti procent z Česka. 27. září 2012 byla prohibice zrušena. Nebylo to ale poprvé, co byla na 

území Česka prohibice vyhlášena: Za vlády komunismu v Československu platil zákaz prodeje 

tvrdého alkoholu a vína vždy v souvislosti s konáním voleb. Tento zákaz přetrval také během 

parlamentních voleb v roce 1992 pro celou republiku (nevztahoval se ale na deseti a méně 

stupňová piva. A během komunálních voleb v roce 1994 zákaz platil již jen pro hlavní město 

Prahu. Opatření se vztahovalo na všechny prodejny a stravovací zařízení i na prodej ve 

stáncích.13  

 Prohibice nejvýrazněji zasáhla výrobce a prodejce lihovin, kteří vyčíslili ztráty na 

několik desítek až stovek milionů korun denně. „Například Karlovarská Becherovka vyčíslila 

ztráty z prohibice na 100 milionů korun, společnost Fruko-Schulz hlásí ztráty 20 milionů korun 

a nejhorší rok za posledních 20 let. Stock Plzeň, největší výrobce lihovin v ČR, spadl na 

domácím trhu meziročně o téměř 17 procent. V celkových prodejích vykázal sice propad jen tři 

procenta, ale pouze díky podstatnému nárůstu exportu poté, co firma loni převzala produkci 

sesterské společnosti Stock Terst.“14 Likérky už dříve odhadovaly, že denně přicházejí o patnáct 

milionů korun, některé z nich během prohibice zastavily výrobu. Další zákaz z dvacátého září 

o vývozu lihovin nad dvacet procent z Česka pak výrobci podle svých odhadů přišli o výdělek 

zhruba čtyřicetiprocentní. A nejen výrobci, jak uvedla Česká tisková agentura, za prvních pět 

dní trvání prohibice přišli o více než dvě stě milionů korun na tržbách i provozovatelé restaurací 

a barů. Pro samotné Česko zákaz prodeje tvrdého alkoholu znamenal podle médií denní ztrátu 

                                                           
13 Češi pamatují zákaz alkoholu z komunismu, prohibice ve světě ale zklamala. iDNES.cz [online]. 14. 9. 2012 

[cit. 2013-04-2]. 
14 Výrobci lihovin se nevzpamatovali z metanolové aféry. IHNED.cz [online]. 22. 4. 2013 [cit. 2014-03-09]. 
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pětadvacet milionů korun v podobě ztráty na spotřebních daních a daně z přidané hodnoty. Jak 

se uvádí ve zprávě Ministerstva financí, během dvoutýdenní prohibice zaznamenala státní 

pokladna ztrátu nejméně dvě stě padesát devět milionů korun pouze ze spotřební daně.15    

 

4.4 Legislativní dopady 
 

4.4.1 Vývoj legislativy alkoholu 

V rámci legislativních dopadů je nejprve třeba zmínit legislativu České republiky před 

samotnou metanolovou aférou, co se týká prodeje alkoholu. Podle odborníků totiž vláda 

pochybila a kontrolní systém České republiky zcela selhal. Do státní pokladny míří miliardy 

z prodeje lihovin – zejména díky dvěma druhům daně – daně z přidané hodnoty z prodeje 

lihovin a spotřební daně z lihu. Spotřební daň z lihu patří mezi selektivní nepřímé daně                    

a obchodníci s lihem ji musí platit od 1. ledna 1993, kdy nové ekonomické poměry po roce 

1989 musely stanovit nový daňový systém. Tenkrát platili prodejci za litr etanolu 180 Kč, dnes 

už musejí platit 285 Kč. Spotřební daň z lihu dále upravila (konkretizovala) Česká republika     

1. ledna 2004 po vstupu do Evropské unie.  

Od 1. července 2005 pak v České republice nabyl účinnosti zákon o povinném značení 

lihu č. 676/2004 Sb., který měl zamezit nelegální výrobě alkoholu, neboť povinnost značit líh 

kontrolní páskou nebyla do té doby v právním řádu České republiky upravena. „Každé 

spotřebitelské balení lihu, které bylo určeno pro tuzemský trh, tedy bylo označeno kontrolní 

páskou, a to takovým způsobem, aby při otevření spotřebitelského balení došlo ke 

znehodnocení této pásky. Páska neobsahovala spotřební daň a její funkce byla výhradně 

kontrolní - byla označena tak, aby jednotlivá označení mohla být v rámci zavedení kontrolního 

mechanismu celními úřady zaevidována na konkrétního odběratele a objednávku, čímž byl 

nastaven kontrolní mechanismus. Označení však nebyla individualizovaná, tedy jednalo se o 

označení série kontrolních pásek, nikoliv o unikátní označení každé jednotlivé kontrolní pásky. 

Vzhledem ke kontrolní funkci byla kontrolní páska ceninou obsahující speciální ochranné 

prvky proti padělání a pozměňování, přičemž k výrobě kontrolních pásek byla využívána Státní 

tiskárna cenin.“16 

                                                           
15 MINISTERSTVO FINANCÍ. Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2011. 3. 6. 

2012. [online]. [cit. 2014-04-09]. 
16 Důvodová zpráva č. 939/0 k zákonu č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu. In: CODEXIS ACADEMIA 

[právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 2014-06-03]. 
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V roce 2010, kdy vláda výrazně zvýšila spotřební daň z lihu na onu dnešní – 258 Kč za 

litr etanolu - podle odhadů Celní správy ČR a výrobců lihovin „činil podíl nelegálně vyrobených 

lihovin 15-20 % z celkového prodeje, to je cca 1,5 mld. Kč pouze na spotřební dani z lihu“17 

V roce 2010 evidovala Unie výrobců a dovozců lihovin pokles prodeje alkoholu o 6%, o rok 

později o 4%. Zajímavostí je, že státu zvýšení spotřební daně z lihu nepřineslo vyšší výběr daně 

a ani neklesla spotřeba lihovin. Rozbujel se tak černý trh, hlavně: nelegální dovoz a doprava 

lihu, výroba lihu mimo schválené provozovny, mimobilanční výroba lihu ve schválených 

provozovnách, úprava a použití denaturovaného lihu pro výrobu lihovin. Jiní zase mluví o 

selhání dřívější vlády, co se konkrétně týká metanolu: „Metanol byl v socialistické éře 

Československa v zákonech zapsán v kategorii ZNJ, tedy jako zvláště nebezpečný jed, a z toho 

vyplývajícími tvrdými opatřeními ve skladování, manipulaci a likvidaci. Například “Nařízení 

vlády ČSR  192/1988, částka 42”, kde je metanol ve skupině ZNJ. O přibližně deset let později 

vydává vláda premiéra Zemana “Nařízení vlády ČR  10/1999, částka 4”, kde metanol setrvává 

v kategorii ZNJ, aby pak během půl roku tatáž vláda vydala “Nařízení vlády ČR  114/1999, 

částka 42”, kde se již metanol vůbec nevyskytuje.“18 

 

4.4.2 Novela zákona o povinném značení lihu 

V důsledku metanolové aféry, pomocí níž bylo odhalen rozsáhlý černý trh s lihovinami 

v České republice se vláda 3. října 2012 na svém usnesení dohodla na realizaci plánu nulové 

tolerance k černému trhu s lihovinami. O dva týdny později pak dostalo Ministerstvo financí za 

úkol předložit vládě návrh nového zákona o povinném značení lihu do konce roku 2012, aby 

byl černý trh s alkoholem potlačen. Protože měla být nová opatření legislativního i 

nelegislativního charakteru, podílela se na návrhu nového zákona další ministerstva: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo zavést koncese na prodej lihovin, sjednocení 

kontrolních institucí v oblasti státního dohledu nad potravinami bylo v gesci Ministerstva 

zemědělství, příprava nového zákona o návykových látkách mělo připravit Ministerstvo 

zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti zase mělo revidovat trestní zákoník v oblasti trestných 

činů souvisejících s nelegální výrobou a distribucí lihovin. A bylo také potřeba zavést další 

opatření k posílení kontrolní činnosti, odhalování trestné činnosti, informačních kampaní a 

opatření na ochranu dětí a mládeže v gesci dotčených ministerstev. Navrhovatel zákona 

Ministerstvo financí v souvislosti s jeho přípravou některé body konzultovalo například s 

                                                           
17 Přichází stát o miliardy kvůli podvodům při výrobě lihovin? Rozhlas.cz [online]. 5. 2. 2012 [cit. 01. 03. 2014]. 
18 Stručná historie „vzetí na milost“ methanolu. Blisty.cz [online]. 21. 9. 2012 [cit. 2014-04-15]. 
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Hospodářskou komorou České republiky, Unií výrobců a dovozců lihovin České republiky, 

Sdružením výrobců lihovin o. s., Českým sdružením pro značkové výrobky a Státní tiskárnou 

cenin, státní podnik. Následně byl ještě okruh subjektů v rámci konzultací „doplněn o Svaz 

obchodu a cestovního ruchu České republiky a Asociaci hotelů a restaurací České republiky. S 

těmito subjekty byly konzultovány navrhované varianty a řešení byla zvolena jak s ohledem na 

možnosti podnikatelů v oblasti výroby a distribuce lihu, tak i s ohledem na zájem veřejný, a to 

především ochrany obyvatel před nelegálním a tím potencionálně nebezpečným lihem. 

Konzultace se všemi zúčastněnými se v počátečním stádiu vedly o tom, jakým způsobem návrh 

zákona koncipovat, aby jeho výklad byl jednoznačný a upevnilo se tím postavení jak správce 

daně, tak dotčených subjektů. Po těchto konzultacích bylo připraveno paragrafové znění 

zákona, které výše uvedené subjekty připomínkovaly v rámci mezirezortního připomínkového 

řízení.“19  

Nový zákon o povinném značení lihu měl odstranit nedostatky původního zákona, který 

už ve své legislativně technické a systematické podobě neodpovídal požadavkům kladeným na 

moderní právní předpis – ukázaly se problémy v terminologii, ve vnitřní bezrozpornosti, 

přehlednosti a systematičnosti. Bylo třeba stanovit konkrétní pojmy tak, aby nebyly používány 

v různých významech, omezit úvodní definice pojmů jen na ty, které jsou v dalších 

ustanoveních zákona skutečně používány a které nelze bez dalšího dovodit z jiných předpisů. 

Dále byl požadavek omezit počet legislativních zkratek s jejich potenciálně sporným výkladem 

a obecně zpřehlednit právní úpravu pomocí jejího rozdělení do kratších paragrafů a odstavců.20  

 Co se týká právní úpravy spotřebních daní, která bezprostředně s právní úpravou 

povinného značení lihu souvisí, bylo zapotřebí vyššího stupně provázaností obou zákonů. 

Konkrétně v návaznosti na novelu zákona o spotřebních daních č. 407/2012 Sb., která nabyla 

účinnosti 1. ledna 2013 – „došlo například ke komplexnímu přeformulování úpravy správního 

trestání a úpravy výkonu specifických kontrolních působností v oblasti spotřebních daní, stejně 

jako k nahrazení pojmu "celní úřad" pojmem "správce daně" ve vztahu k vymezení působnosti 

k výkonu správy spotřebních daní.“21 Právní úprava původního zákona o povinném značení 

lihu vyvolávala v praxi spory, protože práva a povinnosti z něj vyplývající nebyla přesně 

definována, a v praxi tak působila interpretační potíže. Zákon se musel opravit tak, aby 

k takovýmto potížím nedocházelo, a zároveň, aby zákon navazoval na úpravu správního trestání 

                                                           
19 Důvodová zpráva č. 939/0 k zákonu č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu. In: CODEXIS ACADEMIA 

[právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 2014-06-03]. 
20 Tamtéž. 
21 Tamtéž. 
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- bylo třeba upravit některá ustanovení, aby byly všechny skutkové podstaty správních deliktů 

stanoveny v návaznosti na stanovení konkrétní hmotněprávní povinnosti. Dále bylo nutné 

přistoupit ke kroku odstranění duplicitních procesních ustanovení v právní úpravě značení lihu 

a tím co nejúčinněji zamezit daňovým a celním únikům v oblasti nakládání s lihem, a to 

způsobem, který zbytečně nezatěžuje poctivé výrobce, provozovatele daňových skladů, 

dovozce, distributory a konečné prodejce lihu a současně chrání spotřebitele.22  

Původní zákon o povinném značení lihu nestanovoval podmínky, za kterých je možné 

rozlévání lihovin v restauračních a podobných zařízeních, také úprava velikosti 

spotřebitelského balení lihu byla příliš benevolentní z hlediska čerstvých zkušeností 

s metanolovou aférou.23 „Bylo nezbytné jednoznačně stanovit, který líh má být značen kontrolní 

páskou a který je z této povinnosti vyjmut. Takto stanovenou povinnost bylo poté nutné 

promítnout také do jednotlivých skutkových podstat správních deliktů tak, aby odpovídaly jak 

zásadám právní úpravy správního trestání, tak i potřebám praxe, a upravit výši sankce podle 

závažnosti protiprávního jednání.“24 Bylo třeba zavést důkladnější a rozsáhlejší označení 

kontrolních pásek a posílit systém ochrany těchto pásek proti jejich padělání. V případě osob 

povinných značit líh bylo nutné zavést kvalitně koncipovaný systém registrace s jasně danými 

podmínkami, zejména bezdlužnosti a spolehlivosti, to samé i v případě distributorů. A 

v neposlední řadě musela být posílena kontrolní a sankční kompetence jiných orgánů státní 

správy, než celních orgánů, protože i tyto další orgány při výkonu své působnosti mohou přijít 

s porušováním povinností při značení lihu do kontaktu.25 

Zákon č.307/2013 Sb. nabyl účinnosti 1. prosince 2013, nahradil tím zákon č. 676/2004 

Sb., jako dotčené subjekty jsou uvedeny: Orgány Celní správy České republiky, Česká 

obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, živnostenské úřady, Finanční 

správa České republiky a Policie České republiky, dále výrobci, provozovatelé daňových 

skladů, dovozci, distributoři a koneční prodejci lihu a také fyzické a právnické osoby jako 

koneční spotřebitelé. Zákon by měl zajistit výrazný pozitivní posun v oblasti výroby, povinného 

značení a distribuce lihu, jakkoliv nelze předpokládat, že černý trh s lihovinami bude 

jakýmikoliv zákonnými opatřeními vymýcen zcela.26 V následujících podkapitolách bude 

rozebráno, které změny přinesl nový zákon o povinném značení lihu. 

                                                           
22 Důvodová zpráva č. 939/0 k zákonu č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu. In: CODEXIS ACADEMIA 

[právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 2014-06-03]. 
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž. 
26 Tamtéž. 
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4.4.2.1 Snížení objemu spotřebitelského balení lihu 

Do 30. listopadu 2013 mohli obchodníci s lihovinami prodávat alkohol i v šestilitrových 

barelech, novela snižuje objem tohoto spotřebitelského balení na jeden litr. Ale také uděluje 

výjimku: Může být prodáno větší balení, ale jen ve skle a o maximálním objemu tři litry 

v případě, pokud se jedná o mimořádnou příležitost (například jedná-li se o dárek k 

narozeninám). To znamená, že toto balení není určeno k běžné přímé osobní spotřebě. Opatření 

snížení objemu spotřebitelského balení na jeden litr splňuje jeden z úkolů usnesení Vlády České 

republiky č. 735 k realizaci plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami – omezuje 

distribuci a prodej lihovin ve dvou a tří litrových PET lahvích a tím zamezuje daňovým únikům 

ze stáčení nelegálně vyrobených lihovin do levných lahví, s kterými se dá snadno nakládat. 

Samozřejmě zákon také počítá s jistými náklady, které provozovatelé musejí vynaložit, aby se 

větších spotřebitelských balení zbavili. Výrobci lihovin tak dostali dostatečný čas pro 

vyprodání lihovin z těchto zásob. Náklady na straně správce daně tedy nevznikly.27  

 

4.4.2.2 Správní postih zamezující machinacím s kontrolními páskami 

Aby právní úpravu mohli lidé správně interpretovat, bylo nejprve nutné upravit některá 

ustanovení v souladu se zásadami správního trestání, aby všechny skutkové podstaty správních 

deliktů navazovaly na hmotněprávní povinnosti. Toto opatření věcného charakteru tedy 

kombinuje správní delikty, které na jedné straně postihnou porušení povinnosti držitele 

kontrolních pásek zajistit ochranu těchto pásek a na druhé straně postihnou ztrátu nebo zničení 

kontrolních pásek jejich držitelem. Dříve byla stanovena povinnost držitele kontrolních pásek 

zajistit jejich ochranu proti zneužití nebo odcizení a porušení této povinnosti bylo pokutováno 

(jako správní delikt) až jedním milionem korun. „Sankce je nyní stanovena ve výši odpovídající 

spotřební dani z lihu připadající na líh ve spotřebitelském balení, který by byl zničenou, 

ztracenou nebo odcizenou kontrolní páskou označen a uveden do volného daňového oběhu.“28  

 

                                                           
27 Důvodová zpráva č. 939/0 k zákonu č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu. In: CODEXIS ACADEMIA 

[právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 2014-06-03]. 
28 Tamtéž. 
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4.4.2.3 Nové vymezení neznačeného lihu a explicitní zákaz nakládání s neznačeným 

lihem 

Předešlý zákon o povinném značení lihu č. 676/2004 Sb. kategorii neznačeného lihu 

sice obsahoval, ale zákaz nakládání s tímto lihem už jasně formulován nebyl. To se odráželo u 

takových případů, jako je třeba prodej alkoholu v balení, které je větší než šestilitrové. Pokud 

bych to měla ukázat na příkladu, pak prodejce alkoholu X prodá spotřebiteli Y osmilitrové 

balení vodky. Protože je balení o dva litry větší než zákon dovoluje, jedná se o neznačený líh, 

a tudíž prodejci X by měl hrozit trest. Jenže zákon z roku 2004 přesně nedefinuje explicitní 

zákaz nakládání (tedy prodeje) neznačeného lihu a správní postih je tak obtížný. V novém 

opatření zákona z roku 2012 proto explicitní zákaz nakládání s neznačeným lihem už uveden 

je a také jsou zde úplně vymezeny případy, kdy se o neznačený líh jedná: 

„a) líh, na nějž se vztahuje povinnost značit líh (a který je tedy ve spotřebitelském balení), avšak 

značení na něm nebylo provedeno, nebo značení sice bylo provedeno, avšak způsob značení 

nebo použitá kontrolní páska vykazují nejrůznější technické či právní vady, 

b) líh, který sice může být v souladu se zákonem řádně označen, avšak je obsažen ve specifické 

kategorii spotřebitelského balení a současně se nachází v prostoru, kde dochází ke konečnému 

prodeji lihovin pro osobní spotřebu (zejména restaurační a podobná zařízení) - touto formou 

dochází k faktickému zákazu používání v uvedených zařízeních lihu ve spotřebitelském balení 

větším než 1 litr, přičemž spotřebitelské balení o objemu do 1 litru musí být při používání v 

uvedených zařízeních vyrobeno ze skla, 

c) líh, který není ve spotřebitelském balení (a tedy jeho značení z povahy věci nepřichází v 

úvahu), a to se zákonem taxativně stanovenými výjimkami,  

d) líh ve spotřebitelském balení, který v souladu se zákonem nesmí být značen, v jehož případě 

nejsou splněny povinnosti týkající se dokladů, k jejichž předložení je povinen vývozce, 

e) líh, který byl distributorem lihu nebo konečným prodejcem lihu nakoupen od osoby, která 

není registrovanou osobou povinnou značit líh nebo registrovaným distributorem lihu (v tomto 

případě tedy opět není vyloučeno, aby se jednalo i o líh jinak označený v souladu se 

zákonem).“29 

                                                           
29 Důvodová zpráva č. 939/0 k zákonu č. 307/20013 Sb. o povinném značení lihu. In: CODEXIS ACADEMIA 

[právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 2014-06-03]. 
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Opatření také stanovuje výjimky, například: líh ve spotřebitelském balení, u něhož je 

kontrolní páska porušena, se nepovažuje za neznačený, pokud bude v restauračních a 

podobných zařízeních rozléván z jednoho balení jednoho druhu od jednoho výrobce. Za 

neznačený líh zákon také nepovažuje spotřebitelské balení, které je v držení konečného 

spotřebitele. Nesmí být však v místě, kde se lihoviny prodávají. Opatření tedy odstraňuje 

dřívější systematické a jazykové nepřesnosti, výkladové problémy a obtíže správního postihu. 

Nyní přesně vymezuje a formuluje zákaz nakládání s neznačeným lihem.30 

 

4.4.2.4 Nová pravidla pro rozlévání lihovin v restauračních a jiných obdobných 

zařízeních 

Starý zákon umožňoval majitelům v restauračních a jiných zařízeních mít otevřený 

jakýkoliv počet spotřebitelských balení jednoho druhu lihoviny s porušenou kontrolní páskou. 

Provozovatelé tak mohli opakovaně přelévat nelegálně získaný alkohol do už otevřených, 

originálních lahví, nebo také mohli skladovat a prodávat destilát z pěstitelského pálení. Nebyl 

jasně vymezen postih, když kontrola ve skladu baru destilát objevila, provozovatel mohl říci, 

že je tento destilát pouze pro jeho osobní potřebu. Jak už bylo napsáno v předešlém opatření, 

nový zákon o povinném značení lihu zakazuje skladovat více než jedno otevřené spotřebitelské 

balení lihu od jednoho druhu s výjimkou až tří kusů skleněných spotřebitelských balení 

opatřených tzv. jednocestným uzávěrem, který znemožňuje opětovné plnění. A dále zakazuje 

skladování destilátů z pěstitelského pálení, které jsou zdaněny zvýhodněnou sazbou spotřební 

daně z lihu, v prostorách, kde se prodávají lihoviny.31  

Díky tomuto opatření už provozovatelé restauračních a jiných zařízení nemůžou již 

otevřené lahve znovu plnit nezdaněným alkoholem. Snižuje se míra rizika nelegálního prodeje 

destilátů pěstitelského pálení a celkově tedy míra rizika vypuštění nelegálního alkoholu do 

oběhu. Tím, že jsou destiláty (ovocné pálenky) zdaněny zvýhodněnou sazbou spotřební daně 

z lihu, opatření předpokládá navýšení příjmů státního rozpočtu právě ze spotřební daně z lihu. 

Díky jasně vymezenému opatření je kontrolní činnost správce a dokazování jednodušší – sníží 

se tím náklady i čas potřebný k tomuto výkonu. Na straně provozovatelů zároveň nenastane 

zvýšení nákladů, pouze je potřebné zlepšit plánování prodeje v restauracích.32 

                                                           
30 Důvodová zpráva č. 939/0 k zákonu č. 307/20013 Sb. o povinném značení lihu. In: CODEXIS ACADEMIA 

[právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 2014-06-03]. 
31 Důvodová zpráva č. 939/0 k zákonu č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu. In: CODEXIS ACADEMIA 

[právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 2014-07-10]. 
32 Tamtéž. 
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4.4.2.5 Nová úprava registrace osob povinných značit líh 

Výrobcům, dovozcům a provozovatelům daňového skladu – tedy všem osobám 

povinným značit líh, byla stanovena povinnost registrovat se pomocí předloženého dokladu. 

Nové opatření podmínky registrace zpřísňuje, nyní tyto osoby musí složit kauci ve výši pěti 

milionů korun. Částka pěti milionů korun je zároveň úměrná výši sankcí, kterou může osoba 

povinná značit líh zaplatit při nedodržení povinností dané tímto zákonem. Kauce se skládá buď 

na zvláštní účet správce daně a musí tam zůstat po celou dobu registrace, nebo se poskytuje 

bankovní zárukou v případě, že ji správce daně přijme. Nově se celé registrační řízení zavádí 

podle daňového řádu, který je aplikován jako subsidiární procesní předpis k novému zákonu o 

povinném značení lihu.33 

Opatření odstraňuje nesystémovost a nadbytečnost speciální úpravy dřívějšího zákonu 

o povinném značení lihu, zpřísňuje podmínky registrace a tím výrazně omezuje možnost 

zaregistrování subjektu s jistými „rizikovými faktory“. Při nesplnění podmínek subjektu je 

registrace snadněji zrušena. Pětimilionová kauce, kterou zákon nově zavádí je pak přínosná tím, 

že je použitelná k hrazení nedoplatků u jednotlivých správců daně. Na druhé straně tím osobám 

povinných značit líh vzniká značná finanční zátěž a také náklady spojené s bankovní zárukou 

(v případě jednorázového neuhrazení částky). Tyto náklady se odhadují na deset až sto tisíc 

korun ročně podle zvolené banky, celkového objemu záruk a ratingu subjektu. Opatření počítá 

i s náklady, které vzniknou správci daně na pořízení příslušného softwarového vybavení, aby 

mohl průběžně sledovat plnění podmínek registrace po celou dobu registrace a správu kaucí. – 

odhadují se na pět až sedm milionů korun. Další náklady pak vznikají se zvýšením personálního 

zatížení správce daně vzhledem k omezenému počtu osob zabývajících se velkoobchodní 

distribucí lihu.34 

 

4.4.2.6 Zavedení registru osob povinných značit líh vedeného Generálním ředitelstvím 

cel včetně zveřejnění klíčových údajů z tohoto registru 

Generální ředitelství cel už předtím vedlo Registr značení lihu – elektronickou aplikaci, 

díky ní mohlo zaznamenávat informace týkající se s objednáváním, evidencí a odběrem 

kontrolních pásek. Tyto údaje ale Generální ředitelství cel nemohlo zveřejnit (kromě některých 

                                                           
33 Důvodová zpráva č. 939/0 k zákonu č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu. In: CODEXIS ACADEMIA 
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údajů o odběratelích kontrolních pásek). Nynější opatření umožňuje shromažďování a 

zveřejňování klíčových údajů, spotřebitelé, distributoři lihu a další subjekty si můžou kdykoliv 

zjistit či ověřit informace o prodejcích povinných značit líh nebo distributorech lihu, kteří jsou 

registrováni.35 

Protože jsou údaje z registru značení lihu volně dostupné, musely se výrazně rozšířit 

funkce registru – spojené například s evidencí kaucí a rozšířením zveřejňovaných údajů na 

internetových stránkách Celní správy České republiky. Na úpravu stávající aplikace bylo 

vyčleněno osm milionů korun bez DPH.36 

 

4.4.2.7 Stanovení povinnosti vracet sejmuté neporušené kontrolní pásky celnímu úřadu 

Dříve musel držitel nespotřebovaných, poškozených nebo znečištěných kontrolních 

pásek vrátit tyto pásky do třiceti dnů od zjištění této skutečnosti. Přijímal je celní úřad, který 

pásky vydal. Ovšem už je nemuseli vracet ti, kteří oficiálně nebyli držiteli kontrolních pásek a 

tyto pásky odlepili neporušené. Tyto pásky pak dále využívaly k opětovnému značení jiného 

spotřebitelského balení. Zákon dále nestanovoval podmínky předání zahraničnímu dodavateli. 

Pro představu: Český prodejce lihu X předal zahraničnímu dodavateli Y kontrolní pásky. 

Zahraniční dodavatel nezajistil jejich ochranu, český prodejce lihu X ale za to nebyl odpovědný.  

„Nebo také nebyly upraveny podmínky přepravy kontrolních pásek na místo značení na území 

České republiky či na území ostatních států Evropské unie, kde má držitel povoleno místo 

značení. Přeprava kontrolních pásek byla upravena pouze v případě vývozu kontrolních pásek 

určených ke značení lihu ve třetích zemích, kde má držitel povoleno místo značení (čísla 

kontrolních pásek musela být uvedena na celním prohlášení). Zjistil-li kontrolní orgán, že osoba 

přepravuje kontrolní pásky bez dokladu, bylo složité dokazování, zda bylo toto nakládání s 

kontrolními páskami oprávněné či nikoli.“37 Nový zákon tedy stanovuje povinnost vrátit 

kontrolní pásky celnímu úřadu i osobám, které nejsou jejich držiteli. Držitel je potom 

odpovědný za kontrolní pásky předané zahraničnímu dodavateli k označení lihu v zahraničí. Při 

přepravě kontrolních pásek se musí uvádět čísla (když se mají kontrolními páskami značit 

lihoviny v třetích zemích), taktéž v celním prohlášení (když se mají kontrolními páskami značit 

lihoviny ve státech Evropské unie, včetně České republiky) a v dokladu o přepravě pásek.38 
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Tato právní úprava výrazně omezuje zneužití kontrolních pásek, které český držitel 

předal ke značení lihu zahraničnímu dodavateli, jakožto i zneužití pásek, které byly sejmuty ze 

spotřebitelských balení lihu. Opatření umožňuje přehlednější dokazování, zda je nakládání 

s kontrolními páskami oprávněné nebo není, očekává se zvýšení ročních příjmů ze spotřební 

daně z lihu a omezení rozsahu černého trhu s alkoholem. Tato změna vyžaduje minimální 

zvýšení administrativní zátěže správce daně a dotčené části podnikatelské veřejnosti, případně 

fyzických osob.39 

 

4.4.2.8 Zavedení nové generace kontrolních pásek a jejich individualizace 

„Kontrolní páska je ceninou chráněnou proti padělání kombinací ochranných prvků v 

použitých materiálech a tisku. Zákon z roku 2004 o povinném značení lihu stanovoval jako její 

základní ochranné prvky (jak ukazuje následující obrázek) použití speciálního ceninového 

papíru s vodoznakem, bez vlastní fluorescence pod UV světlem, obsahujícího ochranná vlákna 

délky 6 mm vykazující modrou fluorescenci pod UV světlem, dále pak ofsetový celoplošný 

podtisk s použitím kombinace ochranných rastrů s irisovým přechodem barev, holografický 

proužek, liniový měditisk a dotisk evidenčního kódu kontrolní pásky. Tento desetimístný kód 

(stejný vždy pro celou sérii v počtu dle objednaných kontrolních pásek na základě jedné 

objednávky) uváděný na každé kontrolní pásce obsahuje registrační odběrné číslo, kód žádosti 

o přidělení kontrolních pásek, kód intervalu objemu spotřebitelského balení lihu a kód zařazení 

do úrovně (intervalu) podle obsahu etanolu. Od 26. září 2012 je na kontrolních páskách 

určených ke značení lihu ve výrobcích obsahujících 20 % objemových etanolu a více uváděn 

evidenční kód kontrolní pásky s dotiskem slova "NOVÝ" před a za tento kód provedeným spolu 

s evidenčním kódem červenou barvou.“40 
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Starý vzor kontrolní pásky 

 

Zdroj: http://zpravy.alfa9.cz/absolutenm/templates/zprava.aspx?articleid=8678&zoneid 

 

Nové opatření stanovuje zcela jinou grafickou úpravu a nové uspořádání ochranných 

prvků tak, aby zamezily možnému padělání nebo aby snadněji odhalili padělané kontrolní 

pásky. Do evidenčního označení se nově zavádí údaje o celkovém obsahu lihu ve 

spotřebitelském balení – zákon tak umožňuje získat přehled o množství lihu označeném 

kontrolní páskou a snadnější kontrolu jeho zdanění. Mezi variantami na obnovu kontrolních 

pásek bylo také použití takzvaných destrukčních zón, které by zamezily opakovanému použití 

kontrolní pásky, Státní tiskárnou cenin byla ale tato varianta zavržena z důvodu vyšších nákladů 

a možných problémů při výrobě a aplikaci. Nakonec zvítězila varianta zavedení individualizace 

doplněním alfanumerického kódu natištěného na kontrolní pásce v kombinaci s připojeným QR 

kódem, což jsou neopakovatelné a unikátní kódy, které by měly zvýšit informační a kontrolní 

funkci pásek. Alfanumerický kód slouží pro čtení lidským okem, k němu se připojuje jeho 

duplicitní verze QR kód, který lze zase číst strojově, jak názorně ukazuje následující obrázek. 

Ochranné prvky jsou výrazně lepší – i přes případné částečné poškození lze individuální kód 

sejmout a načíst – u QR kódu je totiž zobrazen vícenásobně.41 
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Nový vzor kontrolní pásky 

Zdroj: http://www.regionycr.cz/view.php?cisloclanku=2013120012 

 Zavedení nového vzoru výrazně omezuje možné padělání kontrolních pásek, snadněji 

tyto padělky identifikuje a zároveň zamezuje zneužívání originálních kontrolních pásek jejich 

opakovanou aplikací. Samotné kontrolní pásky s novými, unikátními kódy se snadněji 

identifikují (například při nahlášení jejich ztráty), je také možné zrušit jejich platnost na dálku. 

Kontrola značených lihovin je snadnější, pomocí ručního zadání alfanumerického kódu do 

internetové aplikace nebo načtení QR kódu pomocí zveřejněné softwarové aplikace pro 

takzvané chytré telefony, si původ alkoholu můžou ověřit i samotní spotřebitelé či distributoři. 

Opatření počítá s vyššími náklady na výrobu nových kontrolních pásek v řádu jednotek 

haléřů za kus. Protože jsou kontrolní pásky nyní vyráběny z tenčího papíru, Státní tiskárně cenin 

vznikly zvýšené výrobní náklady na snížení gramáže papíru a na novou matrici na výrobu 

vodoznaku dvě stě padesát tisíc korun. Co se týče nového QR kódu – ten může být načten pouze 

pomocí speciálních hardwarových čteček - náklady na jejich pořízení jsou pět tisíc korun za 

kus. Aby si veřejnost mohla ověřit informace o značené lihovině, musela být stávající aplikace 

http://www.regionycr.cz/view.php?cisloclanku=2013120012
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Registru značení lihu rozšířena – náklady na rozšíření se odhadují na osm milionů korun bez 

DPH.42 

 

4.4.2.9 Povinný kamerový systém instalovaný na místech značení lihu 

Dřívější právní úprava nechávala místa, kde se stáčí líh, bez přímého dohledu orgánů 

celní správy. Metanolová aféra ukázala, že je potřeba tyto prostory hlídat. Nový zákon tak 

zavádí povinnost vybavit všechny prostory daňového skladu, kde se stáčí nebo značí líh, 

kamerovým systémem tak, aby k němu měl vzdálený přístup správce daně. Ten pak může 

kontrolovat prostory, zda tam nedochází k nelegální manipulaci s lihem, aniž by musel být 

v těchto prostorách zaveden fyzický stálý daňový dohled celního úřadu.43 

Vybavení kamerovým systémem se vztahuje na zhruba pět set míst, kde je líh značen 

(to znamená, že povinnost vzniká přibližně třem stům osobám povinným značit líh). Opatření 

nainstalovat kamerový systém a záznamové zařízení si vyžaduje vysoké náklady na pořízení 

těchto přístrojů. U osob s velkým obratem se přepokládá asi sto až sto padesát tisíc korun, u 

osob s malým obratem se jedná o částku v řádech desetitisíců korun.44   

 

4.4.2.10 Zavedení registračního systému v rámci distribuce lihu 

Zákon č. 676/2004 Sb. upravoval pouze registraci osob povinných značit líh a kontrolu 

těchto osob. Zatímco se tedy pozornost zaměřila jen na výrobu a dovoz lihu, jeho distribuce a 

následný prodej konečnému spotřebiteli už takové regulaci nepodléhal. Podle správce daně se 

přitom nelegální lihoviny dostávají do oběhu až v rámci distribuce – bylo proto potřeba zavést 

registrační systém v rámci distribuce lihu, přičemž podmínkou pro registraci je složení kauce, 

jak už bylo zmíněno v kapitole 4.4.2.5. Zákon zavádí registr distributorů lihu, kam jsou 

zapisovány osoby splňující podmínky registrace. Provozovatelé obchodů, restauračních a 

jiných zařízení mají pak povinnost kupovat líh od takto zaregistrovaných osob, stejnou 

povinnost mají i samotní distributoři lihu.45  

Toto řešení omezuje vstup do odvětví osobám, které nesplní zadaná registrační kritéria 

nebo je poruší. Údaje o osobách, které distribuují líh velkoobchodním způsobem, jsou 

přístupné, vše je transparentní. Díky těmto údajům je možná cílená kontrola, je zapotřebí méně 

                                                           
42 Důvodová zpráva č. 939/0 k zákonu č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu. In: CODEXIS ACADEMIA 
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43 Tamtéž. 
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pracovních sil ke kontrolám, výrazně se omezuje takzvaný podomní prodej lihovin neznámého 

původu. Zavedením povinnosti obchodovat pouze s registrovanými distributory lihu nebo 

s registrovanými osobami povinnými značit líh, je trh s lihovinami přehlednější, obchodníci si 

navíc můžou být jistí původem značeného lihu. Jakékoli informace si mohou vyhledat. Opatření 

má zvýšit příjmy státního rozpočtu. A v případě povinnosti složit kauci zároveň poskytuje státu 

záruku, že pokud bude registrovaná osoba jednat nelegálně, stát bude mít k dispozici prostředky 

na úhradu daňových nedoplatků a pokut do výše stanovené kauce. Na druhé straně je třeba 

počítat se zvýšenou administrativní zátěží u distributorů lihu, aby řádně plnili povinnosti v rámi 

registrace. Další náklady, jako je finanční zátěž v podobě pětimilionové kauce či v podobě 

nákladů na bankovní záruku, jsou již zmíněny v kapitole 4.4.2.9. Stejně jako náklady, které 

vznikají správci daně v souvislosti s nutným pořízením příslušného softwarového zařízení 

k sledování plnění registračních podmínek a další, které jsou vyjmenovány v kapitole 4.2.2.5.46 

 

4.4.2.11 Posílení kontrolního systému v rámci trhu s lihem 

Aby se posílil kontrolní systém v rámci trhu s lihem, zavádí nový zákon o povinném 

značení lihu oznamovací povinnost držitele kontrolních pásek vůči správci daně a vytváří 

registr kontrolních pásek. Registr vede Generální ředitelství cel a obsahuje jedinečná označení 

kontrolních pásek, které si zaregistrované osoby povinné značit líh vyzvedly. Podle úrovně 

uživatelských práv může Generální ředitelství cel poskytovat nejen informace správci daně, ale 

i obchodníkům a konečným spotřebitelům – ti si tak můžou ověřit pravost dané kontrolní pásky 

a zjistit informace o osobě, která tuto pásku od správce daně obdržela.47 

Správce daně může sledovat některé údaje související s uvedením značeného lihu do 

volného daňového oběhu, to znamená počet kontrolních pásek, počet a druh spotřebitelských 

balení, objemové procento lihu, EAN kód a identifikaci distributora. Tyto informace má 

k dispozici v elektronické podobě od osob povinných značit líh, a to v den, kdy dochází 

k pohybu lihu. Na základě těchto informací může správce daně snadněji kontrolovat základ 

daně, ověřit, zda jde líh k registrovanému distributorovi lihu. Může také sledovat dodávky 

individualizovaných kontrolních pásek osobě povinné značit líh v centrálním registru 

kontrolních pásek, které je pod vedením Generálního ředitelství cel. Zpřehledněním pohybu 

kontrolních pásek a značeného lihu je výrazně omezeno neoprávněné nakládání s kontrolními 
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páskami i distribuce nelegálních lihovin a tvůrci tohoto opatření také předpokládají, že se jím 

navýší příjmy do státního rozpočtu ze spotřební daně z lihu.48 

Protože toto opatření souvisí s novou úpravou registrace pro osoby povinné značit líh 

(kapitola 4.2.2.5), setkáváme se tedy se stejnými náklady, které vznikají správci daně v 

souvislosti s nutným pořízením příslušného softwarového zařízení k sledování plnění 

registračních podmínek – to je osm milionů korun bez DPH. Elektronické zpracování údajů, 

které správce daně přijímá od osob povinných značit líh (držitelů kontrolních pásek), také 

vyžaduje jeho zvýšení personálního zatížení. Na straně podnikatelů dochází tímto opatřením 

k nákladům souvisejícím se zvýšenou administrativou, v rámci reportu z povinných evidencí.49 

 

4.4.2.12 Posílení kontrolních a sankčních kompetencí správních orgánů 

Pokud Policie České republiky, orgány Finanční správy České republiky, České 

obchodní inspekce či Státní zemědělské a potravinářské inspekce přišly na neznačený líh v době 

před 1. prosincem 2013, mohli jej zajistit, následně měly ale povinnost vše nahlásit příslušnému 

celnímu úřadu a ten měl věc vyřídit. Nyní jsou kompetence těchto orgánů posíleny – mohou 

vybrané správní delikty projednávat a také je vedle Celní správy České republiky sankcionovat. 

Dodržování povinností při značení lihu zůstávají i nadále primárně v gesci správce daně. Policie 

České republiky má i nadále oprávnění zajistit a neznačený líh či další věci v souvislosti se 

značením lihovin. Tímto opatřením tedy dochází k zefektivnění kontrolní činnosti a ve výsledku 

je tím pádem posílena ochrana spotřebitele před nekvalitním lihem a ochrana poctivě 

podnikajících subjektů před prodejem mimobilančního lihu. Posílení kontrolních a sankčních 

kompetencí správních orgánů nepřineslo státu žádné náklady, orgány totiž vykonávají kontrolu 

v rámci jejich stávajících působností.50  

Dohled nad dodržováním nového zákona o povinném značení lihu 307/2013 Sb. se 

všemi jeho požadavky mají primárně na starost orgány Celní správy České republiky. Vedle 

nich mají kontrolní působnost také Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce, Policie České republiky a orgány Finanční správy České republiky. Nově pak obecní 

živnostenské úřady.51 
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4.4.3 Další změny v zákonech 

 V souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu č. 307/2013 Sb. muselo dojít 

k dalším změnám některých zákonů. Zákon o povinném značení lihu stanovuje posílení 

stávajících kontrolních kompetencí České obchodní inspekce a Státní zemědělské a 

potravinářské inspekce (viz kapitola 4.4.2.12) – tyto kontrolní kompetence, které jsou 

vykonávány v rámci správního řádu, respektive zákona o státní kontrole, se musely řešit podle 

požadavku Legislativní rady vlády, odděleně od úpravy spotřebních daní.52 Dále se se musely 

vyřešit „dílčí návaznosti v několika dalších celních předpisech, mezi něž návrh zákona o 

povinném značení lihu patří, na novou právní úpravu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), kterým byl s účinností dnem 1. ledna 2014 nahrazen zákon č. 552/1991, o státní 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“53 

 

4.5 Ekonomické dopady 
 

Prodej alkoholu je pro státní pokladnu velmi důležitý – podle Českého statistického 

úřadu se výroba alkoholických nápojů ročně podílí na zhruba šedesáti procentech na celkových 

tržbách z prodeje vlastních výrobků a služeb v daném odvětví, příjem státu ze spotřební daně z 

lihu a lihových výrobků činil za rok 2006 celkem 6,8 miliard korun, v prvním pololetí roku 

2013 to bylo 3,2 miliard korun, v důsledku metanolové aféry o 0,4 miliard korun méně než 

v prvním pololetí předchozího roku. Jak už bylo rozebráno v předchozích podkapitolách 4.2 a 

4.3, výrazné finanční ztráty zaznamenal stát v souvislosti léčby otrávených, v době prohibice 

zase hodně strádali výrobci a prodejci lihovin. V této kapitole bude zaměřeno hlavně na český 

trh s alkoholem – tuzemské likérky zaznamenaly velké ztráty, nejen v době prohibice, ale 

obecně v důsledku metanolové aféry - nastaly změny zákaznických preferencí ve výběru 

alkoholu, snížil se vývoz lihovin do zahraničí. Cílem této kapitoly bude od údajů (jako jsou data 

Českého statistického úřadu, informace o exportu Celní správy České republiky a výroční 

zprávy jednotlivých likérek) stanovit míru jednotlivých změn, které se staly v důsledku 

metanolové kauzy a které ovlivnily český trh s alkoholem. 
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4.5.1 Dopady na český trh s alkoholem 

 

4.5.1.1 Nižší spotřeba alkoholu 

Spotřeba tvrdého alkoholu mírně poklesla, důvodem je vyšší obezřetnost lidí při 

požívání alkoholických nápojů. O spotřebě alkoholu za rok 2012 uvádí data Český statistický 

úřad: z tabulky o vývoji spotřeby tvrdého alkoholu na obyvatele vyplývá, že i když celková 

spotřeba alkoholických nápojů vzrostla o 6,4 litru (na 175,2 litru), spotřeba lihovin poklesla o 

0,2 litru (na 6,7 litru). Z celkového objemu spotřeby zaujímá pivo pětaosmdesát procent, víno 

jedenáct procent a lihoviny čtyři procenta.54 

 

Tabulka č. 2: Spotřeba alkoholických nápojů na jednoho obyvatele v letech 2004 - 2012 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alkoholické 

nápoje 

celkem (l) 

184,6 188,1 184,3 185,8 183,2 177,6 170,9 168,82 175,2 

Lihoviny (l) 7,6 7,8 8 8,2 8,1 8,2 7 6,9 6,7 

Víno (l) 16,5 16,8 17,2 18,5 18,5 18,7 19,4 19,4 19,8 

Pivo (l) 160,5 163,5 159,1 159,1 156,6 150,7 144,43 142,47 148,6 

Zdroj: vlastní zpracování na základě ČSÚ. Spotřeba alkoholických nápojů a cigaret na 1 obyvatele v České 

republice. [online] [cit. 3. 4. 2014] Dostupné z http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0303.pdf 

 

Nejvíce lihovin obyvatelé České republiky vypili v letech 2007 a 2009, nejméně právě 

v roce 2012. Ve stejném roce, v době zvyšujícím se počtem otrávených tvrdým alkoholem, se 

zvýšila spotřeba piva i vína. Obecně se ale dá podle čísel říct, že je v České republice mírně 

klesající tendence spotřeby piva. Je nutné podotknout, že výsledky Českého statistického úřadu 

neodrážejí jen důsledky metanolových otrav a prohibice, ale z části se jedná o proměnu 

životního stylu společnosti. To dokládá i mírně vzrůstající tendence pití vína jakožto sociálně 

přijatelného alkoholu oproti jiným druhům alkoholu. 

 

4.5.1.2 Export lihovin 

Za nižší export lihovin může více aspektů: prohibice, nedůvěra českého alkoholu 

v zahraničí, Polsko zakázalo 16. září na měsíc obchodování s lihovinami o obsahu dvacet a více 
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procent alkoholu vyrobenými v České republice, 18. září zakázalo prodej lihovin z ČR i 

Slovensko, které je největším zahraničním odběratelem českých likérek. Podle tehdejšího 

premiéra Petra Nečase tyto zákazy omezily český export o polovinu. Následující tabulka doloží, 

že je tomu skutečně tak. 

 

Tabulka č. 3: Množství lihu obsaženého ve výrobcích KN 2208 dopraveného na daňová 

území jednotlivých členských států z daňového území ČR v letech 2011 – 2013 

 Množství lihu (v hl)   

Členský stát EU 2011            2012 2013 

Belgie 

Bulharsko 

Dánsko 

Estonsko 

Finsko 

Francie 

Chorvatsko 

Irsko 

Itálie 

Litva 

Lotyšsko 

Lucembursko 

Maďarsko 

Malta 

Nizozemsko 

Polsko 

Portugalsko 

Rakousko 

Rumunsko 

Řecko 

Slovensko 

Slovinsko 

SR Německo 

Španělsko 

6,02 

190,99 

- 

175,61 

172,40 

104,04 

- 

- 

3465,74 

4797,50 

598,98 

- 

8091,81 

- 

1793,69 

16002,48 

- 

4772 

485,80 

23,08 

83907,46 

542,27 

7382,04 

1,06 

52,06 

144,81 

7,68 

40,66 

6,38 

69,66 

- 

5,04 

12953,01 

2215,01 

337,33 

18,14 

2101,39 

17,35 

639,81 

2149,60 

- 

2648,20 

391,57 

5,15 

24477,38 

368,32 

3181,28 

29,76 

147,39 

204,06 

36,01 

52,48 

20,78 

81,29 

162,96 

- 

20331,57 

3751,62 

279,69 

34,73 

1254,61 

32,49 

779,83 

3786,79 

18,36 

2516,79 

349,48 

27213 

566,36 

144,88 

3556,31 

4,26 
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Švédsko 

Velká Británie 

10,72 

360,30 

4,42 

447,60 

- 

462,3 

Celkový součet 132883,99 52311,61 65788,02 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací Celní správy České republiky. Statistická data z oblasti výroby, 

dopravy a dovozu lihu. [online] [cit. 20. 7. 2014] Dostupné z 

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/statistiky/Stranky/lih.aspx. 

Jak vyplývá z tabulky, Česká republika vyváží nejvíce lihovin do sousedních zemí – na 

Slovensko, do Polska, Rakouska a do Německa. Dalšími významnými odběrateli českého lihu 

je Maďarsko a Litva (v roce 2011 se tam exportovalo nad čtyři tisíce hektolitrů). Největší 

množství lihovin vyvezla v roce 2011 na Slovensko - 83907,46 hektolitrů, na druhém místě ve 

stejném roce do Polska – 16002,48 hektolitrů a na třetím místě do Maďarska – 8091,81 

hektolitrů. Rok 2012, kdy v Česku začala metanolová aféra, následně byla vyhlášena prohibice, 

a Slovensko s Polskem zakázaly dovoz českého alkoholu, byl ale zlomovým. Na Slovensko 

exportovala Česká republika o skoro šedesát tisíc hektolitrů lihovin méně než v předešlém roce, 

vývoz se tedy snížil o sedmdesát procent. I do Polska vyvezla méně lihovin oproti roku 2011 – 

o téměř čtrnáct tisíc hektolitrů, změna tak činila dokonce šestaosmdesáti procentní propad. 

Pětapadesát procent byl pak propad u exportu lihovin do Rakouska a šestasedmdesát procent u 

exportu do Maďarska. Celkově rok 2012 znamenal pro české vývozce lihu pokles z 132883,99 

vyvezených hektolitrů na 52311,61 – v roce 2012 se tedy vyvezlo o 80572,38 hektolitrů lihu 

méně než v roce předešlém. To znamená šedesáti procentní pokles. Obecně se dá říct, že Česká 

republika v roce 2012 vyvezla méně lihovin, přesně opačný trend je však zaznamenán u Belgie, 

Dánska, Irska, Itálie, Lucemburska, Malty, Španělska a Velké Británie. Nejzajímavější je 

položka vývozu právě u Itálie, kde se export lihu v roce 2012 zvýšil o pozoruhodných tři sta 

sedmdesát čtyři procent oproti roku 2011. Itálie se tak v roce 2012 stala nově dalším 

významným odběratelem českého lihu (dovezlo se ho tam 12953,01 hektolitrů). 

 V roce 2013 se oproti roku 2012 dále snižoval export lihovin v případě sousedních zemí 

do Rakouska a Slovenska. Největší rozdíl ve vývozu je právě u Slovenska – loni tam Česká 

republika vyvezla jen 566,36 hektolitrů lihovin, což je vzhledem k roku 2012 pokles o 

osmadevadesát procent a vhledem k roku 2011 pokles dokonce o devětadevadesát procent. 

Méně lihovin vyvezli Češi i do Irska, Lotyšska, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Španělska a 

Švédska. Do Polska a Německa zase bylo dovezeno o něco více lihovin než v roce 2012, Poláci 

měli o šestasedmdesát procent českých lihovin více oproti předešlému roku. A podobná 

rostoucí tendence exportu lihu byla i u dalších sedmnácti členských zemí Evropské unie. 

Největší nárůst tabulka zaznamenává u Řecka – export do této země stoupnul z 5,15 hektolitrů 

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/statistiky/Stranky/lih.aspx
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na 27213 hektolitrů lihu obsaženého ve výrobcích KN 2208. Obecně můžeme tedy říct, že se 

export českých lihovin do členských států Evropské unie zvýšil oproti roku 2012 o pětadvacet 

procent - Česká republika vyvezla o 13476,41 hektolitrů lihu více. Významným odběratelem 

českých lihovin byla Itálie, která se v počtu hektolitrů dostala dokonce na první místo 

(exportovalo se tam 20331,57 hektolitrů), jako druhé bylo Polsko (3786,79 hektolitrů) a třetím 

největším odběratelem českého lihu byla Litva (3751,62 hektolitrů). 

 

4.5.1.3 Dopady na výrobce a prodejce lihovin 

Metanolová aféra udělala likérkám výraznou čáru přes rozpočet už předloni na podzim, 

v době prohibice počítaly ztráty okolo patnácti milionů korun za den. Některé za rok 2012, kdy 

vypukla série metanolových otrav, skončily ve ztrátě. Jak moc ovlivnila aféra hospodaření 

českých výrobců a prodejců lihovin? A jak se jejich tržby změnily s rokem 2013? Zlepšilo se 

jejich postavení na trhu anebo společnosti stagnovaly? Pro účely této práce bylo vybráno pět 

největších českých výrobců a prodejců lihovin v ČR: STOCK Plzeň – Božkov, Jan Becher – 

Karlovarská Becherovka, GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries, Rudolf Jelínek a Fruko 

– Schulz. Na výročních zprávách těchto společností za jednotlivá účetní období let 2010 – 2013 

bude názorně ukázáno, jak se metanolová aféra projevila v jejich tržbách a hospodářských 

výsledcích. 

  

4.5.1.3.1 STOCK Plzeň – Božkov, s.r.o. 

 Česká společnost s ručením omezeným STOCK Plzeň – Božkov patří pod světovou 

skupinu STOCK Spirits Group, která je nejsilnější v Polsku, na Slovensku, v Itálii, Chorvatsku, 

Bosně a Hercegovině, a právě v ČR. Lihoviny vyváží do více než čtyřiceti dalších zemí, objemy 

globálního prodeje této skupiny se pohybují v průměru sto padesáti milionů litrů za rok. Její 

české odvětví STOCK Plzeň – Božkov je největším výrobcem a prodejcem lihovin v České 

republice, v hořkých a bylinných lihovinách má tržní podíl zhruba čtyřiapadesát procent, v 

rumech a tuzemácích jednašedesát procent a ve vodkách drží tržní podíl asi sedmatřicet procent. 

V následující tabulce jsou zobrazeny tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v tisících 

korunách, meziroční změna těchto tržeb v procentech, výsledek hospodaření za účetní období 

v tisících korunách a meziroční změna tohoto výsledku v procentech. Jako období je sledováno 

rok 2010 – 2013, při čemž firma vede tyto výroční zprávy v účetních obdobích vždy od 1. ledna 

do 31. prosince téhož roku.  
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Tabulka č. 4: Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a hospodářského výsledku 

společnosti s ručením omezeným STOCK Plzeň – Božkov letech 2010 až 2013 

 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb (v tis. Kč) 

1 596 052 1 639 569 1 577 408 1 735 000 

Meziroční změna (v 

%) 

 +3 -4 +15,5 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní období (v tis. 

Kč) 

-90 034 -487 379 -582 495  

Meziroční změna (v 

%) 

 -441 -20  

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv společnosti s ručením omezeným STOCK Plzeň - 

Božkov 

 

 U společnosti STOCK Plzeň – Božkov je vidět od roku 2010 mírný vzestup tržeb, tato 

rostoucí tendence však končí rokem 2012, kdy společnost za prodej vlastních výrobků a služeb 

utržila 1 577 408 tisíc korun, tedy o čtyři procenta méně než v roce 2011. Mohla za to prohibice 

i zákaz exportu lihu do zahraničí. Nicméně, je třeba poznamenat, že pokles tržeb meziročně o 

čtyři procenta není výrazným negativním poklesem (ten je odborníky stanoven tradičně 

nejméně o třicet procent), takže likérka STOCK Plzeň – Božkov metanolovou aféru přečkala 

vcelku důstojně. Podle mého názoru je to i tím, že má společnost jak v Česku, tak v zahraničí 

své jméno a lidé v době metanolových otrav dávali přednost značkám velkých, ověřených 

společností jako je tato. Proto se metanolová aféra výrazně nedotkla jejích tržeb. 

V roce 2013 navíc tržby likérky opět rostou – o patnáct a půl procenta na 1 735 000 tisíc 

korun. Výsledek hospodaření za účetní období ani jeho meziroční změnu za rok 2013 firma 

ještě nezveřejnila. Podle skupiny narostl loni český trh s lihovinami skoro o pět a půl procenta, 

výrazněji stoupl v kategoriích rum a vodka. Plzeňský Stock dosáhl loni podle ní rekordního 

čtyřicetiprocentního podílu na trhu s lihovinami v ČR. „Výrazný úspěch měly značky Božkov 

a Fernet, jako významný loňský počin hodnotíme podpis exkluzivní dohody se světovým lídrem 

s prémiovými nápoji, společností Diageo. Plzeňský Stock je tak od 20. ledna 2014 výhradním 

distributorem těchto lihovin v ČR. Likérka posílila své portfolio o osmnáct klíčových značek, 
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například Johnnie Walker, Bushmills, Captain Morgan, Baileys, což má zvýšit prodej asi o 

sedm procent,“55 uvedla skupina STOCK Spirits Group pro agenturu ČTK. 

 

4.5.1.3.2 Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. 

Likérku Jan Becher vlastní koncern Pernod Ricard SA od roku 1998. Na českém trhu 

působí i jako distributor značek mateřské skupiny, její sídlo je v Karlových Varech. Společnost 

vyrábí Becherovku, Becherovku Lemond, Cordial a KV14 – vyváží do sedmatřiceti zemí světa. 

Mezi nejsilnější exportní trhy patří Německo, Slovensko, Ukrajina a Rusko, kromě toho také 

vyváží do vzdálenějších zemí - Japonska, Brazílie nebo Austrálie. Své výroční zprávy firma 

zobrazuje za účetní období vždy od 1. července minulého roku do 30. června dalšího roku. 

 

Tabulka č. 5: Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a hospodářského výsledku 

akciové společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka v letech 2009 až 2013 

 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb (v tis. Kč) 

872 666 745 445 740 922 655 122 

Meziroční změna (v 

%) 

 -15 -1 -12 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní období (v tis. 

Kč) 

142 025 165 735 208 597 141 979 

Meziroční změna (v 

%) 

 +17 +26 -32 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv akciové společnosti Jan Becher – Karlovarská 

Becherovka 

 

 Karlovarská Becherovka dosáhla nejvyšších tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

v letech 2009 / 2010 – 872 666 tisíc korun. V dalších letech je už zaznamenán pokles. Zatímco 

v letech 2011 / 2012 měla sice likérka o jedno procento nižší tržby, výsledek hospodaření se 

zvedl na 208 597 tisíc korun – tedy o šestadvacet procent. Zlomovými roky byly 2012 / 2013 – 

                                                           
55 ČTK. Stock prodal loni v ČR lihoviny za 1,735 mld Kč, růst je 16%. Financninoviny.cz [online]. 27. 3. 2014 

[cit. 2014-07-18] 



46 
 

firma utržila 655 122 tisíc korun, což je dvanáctiprocentní propad oproti rokům 2011 / 2012. 

Celkově lze z tabulky vyčíst, že Karlovarskou Becherovku postihla metanolová aféra výrazně 

negativně, výsledek hospodaření z období 2012 / 2013 se propadl o dvaatřicet procent. 

Pokles zisku společnosti byl ovlivněn zejména náklady, které s sebou prohibice po 

metanolové aféře v České republice přinesla. Ty podle Likérky Jana Bechera – Karlovarské 

Becherovky dosáhly asi 100 milionů korun. „Šlo o vyšší investice do marketingových aktivit u 

jednotlivých značek pro obnovení důvěry spotřebitelů. Vyšší náklady přinesla také plánovaná 

investice do nových skladovacích prostor a jejich vybavení. I přes pokles celkových tržeb 

dokázala naše společnost navýšit objem prodaných importovaných prémiových značek - irské 

whiskey Jameson, Absolut vodky a ginu Beefeater. S ohledem na to, jaký dopad měla prohibice 

na naše odvětví, je naším primárním cílem co nejrychlejší návrat ke stavu před touto událostí. 

To znamená posilování pozice naší klíčové značky Becherovka v Česku i na exportních trzích 

a další růst importovaných značek. Naše odvětví má za sebou jedno z nejtěžších období ve své 

historii,“56 uvedl Anthony Schofield, generální ředitel společnosti Jan Becher - Karlovarská 

Becherovka, a. s. pro ČTK. Pro Becherovku měla aféra výrazný negativní dopad na exportních 

trzích, zejména na Slovensku, Ukrajině, v Rusku, Německu a Maďarsku. Nejhorší dopad na 

české bylinné likéry měl zákaz prodeje alkoholu na Slovensku, kde klesl prodej o téměř 50 

procent. 

 

4.5.1.3.3 GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries, a.s. 

Společnost Granette & Starorežná Distilleries je v tuzemsku druhým nejvýznamnějším 

producentem lihovin. Vznikla v roce 2011 sloučením společností Granette a Starorežná 

Prostějov. Roční produkce firmy činí zhruba sto dvacet tisíc hektolitrů alkoholických nápojů. 

Do jejího výrobního portfolia patří více než stovka produktů, například Stará myslivecká, 

Starorežná či Hanácká vodka. Předloni firma dokončila přesun výroby likérů z Ústí nad Labem 

do Prostějova. Následující tabulka ukazuje vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a 

hospodářského výsledku za účtovací období vždy od 1. ledna do 31. prosince téhož roku. 

 

 

 

 

                                                           
56 ČTK. Likérce Jan Becher klesl kvůli prohibici zisk o 80 milionů Kč. Denik.cz [online]. 4. 9. 2013 [cit. 2014-

07-18]. 
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Tabulka č. 6: Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a hospodářského výsledku 

akciové společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries v letech 2010 až 2013 

 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb (v tis. Kč) 

492 323 522 152 463 231 514 186 

Meziroční změna (v 

%) 

 +6 -11 +11 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní období (v tis. 

Kč) 

-34 248 2 783 -23 888  

Meziroční změna (v 

%) 

 +108 -958  

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv akciové společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ 

Distilleries 

 

Společnost Granette & Starorežná Distilleries byla nejvíce úspěšná v roce 2011, kdy za 

prodej vlastních výrobků a služeb vydělala 522 152 tisíc korun a její hospodářský výsledek se 

zvedl oproti roku 2010 o sto osm procent. Metanolová aféra s tímto kladným hospodářským 

výsledkem ale významně zahýbala – v roce 2012 už byla likérka ve ztrátě minus 23 888 tisíc 

korun, což je o devět set osmapadesát procent méně než v roce 2011. I tady se tedy dá mluvit o 

výrazném negativním poklesu. Ztráty společnosti spojené s prohibicí a následnými opatřeními 

byly vyčísleny na více než 30 milionů korun, uvedl ředitel Granette & Starorežná Distilleries 

Petr Kadlec. Export se předloni na tržbách likérky podílel zhruba deseti procenty a obnášel 

osmačtyřicet milionů korun, nedokázal však nahradit výpadek prodeje na tuzemském trhu. 

Společnost v roce 2012 vyvážela lihoviny do dvou desítek zemí, přičemž více než polovina 

exportu připadla na Slovensko. Výsledek hospodaření za rok 2013 ještě firma nezveřejnila, 

když se ale podíváme na čísla jejích tržeb v tomto roce, dá se předpokládat zotavení firmy a 

rostoucí tendence tržeb a hospodářského výsledku. 
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4.5.1.3.4 Rudolf Jelínek, a.s. 

 Akciová společnost Rudolf Jelínek, která vznikla v roce 1894 ve Vizovicích, se zabývá 

výrobou alkoholických nápojů, zejména destilátů. Hlavním vývozním artiklem je slivovice, 

kterou společnost vyrábí v několika variantách, dále jsou to značkové ovocné destiláty 

(hruškovice, meruňkovice, třešňovice, jablkovice). Účetní období výročních zpráv firmy jsou 

vždy od 1. ledna do 31. prosince téhož roku. 

 

Tabulka č. 7: Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a hospodářského výsledku 

akciové společnosti Rudolf Jelínek v letech 2010 až 2013 

 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb (v tis. Kč) 

294 238 313 077 273 562 347 000 

Meziroční změna (v 

%) 

 +6 -13 +15 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní období (v tis. 

Kč) 

25 516 18 131  -15908 10 288 

Meziroční změna (v 

%) 

 -29 -188 +155 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv akciové společnosti Rudolf Jelínek 

 

 Likérka Rudolf Jelínek zaznamenala v roce 2011 růst tržeb za prodej vlastních výrobků 

a služeb o šest procent oproti roku 2010, její zisk činil 313 077 tisíc korun. Přesto výsledek 

hospodaření v témže roce se snížil o devětadvacet procent z 25 516 tisíc korun na 18 131 korun. 

Výraznou změnu ale přinesl rok 2012 – tržby klesly meziročně o třináct procent, vizovickou 

likérku Rudolf Jelínek podzimní prohibice spojená s metanolovou aférou stáhla do první ztráty 

od roku 1998, jež činila minus 15 908 tisíc korun.  

 Rok 2013 znamenal pro společnost velké oživení, utržila dokonce nejvíce peněz za roky 

uvedené v tabulce – 347 000 tisíc korun, tržby se meziročně zvýšily o patnáct procent. Likérka 

se dostala ze ztráty a opět vykazovala výsledky hospodaření v plusových hodnotách, její zisk 

činil 10 288 tisíc korun, což je o sto pětapadesát procent více než v roce 2012. Můžeme tedy 
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říct, že rok 2012 znamenal pro Rudolfa Jelínka významný negativní pokles hospodářského 

výsledku, avšak v dalším roce byl zaznamenán významný nárůst.  

 

4.5.1.3.5 Fruko-Schulz, a.s. 

 Fruko - Schulz je česká akciová společnost působící v Jindřichově Hradci, vyrábí 

alkoholické nápoje, je také členem Unie výrobců a dovozců lihovin. Mezi její hlavní produkty 

patří tuzemský rum prodávaný pod názvem Tuzemák, který v roce 2011 tvořil víc než polovinu 

výroby, a absint. Své zboží Fruko vyváží především do Ruska. V roce 2013 šlo zejména o novou 

řadu sladkých likérů, které mají mezi patnácti až dvaceti procenty alkoholu, absint a bylinný 

likér. Cestu na ruském trhu společnosti otevřeli noví akcionáři, kteří loni získali majoritu ve 

společnosti Frukato, jež likérku vlastní - většinovým vlastníkem se stal její dlouholetý exportní 

partner, ruský holding Lagoda. Do něj patří i dva výrobci koňaku ve Francii a dva španělské 

vinařské podniky. Své hospodaření uvádí firma v účetních obdobích vždy od 1. ledna do 31. 

prosince téhož roku. 

 

Tabulka č. 8: Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a hospodářského výsledku 

akciové společnosti Fruko - Schulz v letech 2010 až 2013 

 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb (v tis. Kč) 

146 790 183 236 145 382 163 893 

Meziroční změna (v 

%) 

 +25 -21 +13 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní období (v tis. 

Kč) 

2 665 3 795 -2 183 7 036 

Meziroční změna (v 

%) 

 +42 -174 +322 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv akciové společnosti Fruko - Schulz 

 

 Fruko- Schulz dosáhla svého nejlepšího výsledku, co se týká tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb v roce 2011, kdy se její tržby oproti roku 2010 zvedly o pětadvacet procent, 

což se odrazilo i v hospodářském výsledku. Firma za rok 2011 končila v plusu 3 795 tisíc korun. 
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Za rok se ale společnost ocitla v minusových hodnotách, propadla se do ztráty skoro tří milionů 

korun. Rok 2012 tedy výrazně zasáhl do jejího výsledku hospodaření – o minus sto 

čtyřiasedmdesát procent. Tržby taktéž poklesly, ale ne tak výrazně, o jednadvacet procent na 

145 382 tisíc korun.  

 V roce 2013 se ale likérka ze ztráty dostala do dvouciferného zisku, a to díky exportu. 

Ten meziročně stoupl o osmačtyřicet procent. ČTK to řekl jednatel Josef Nejedlý. „Poklesy 

jsme měli především v gastru, maloobchodní prodej v obchodních řetězcích byl loni výrazněji 

vyšší než v roce 2012. Je vidět, že lidi důvěru v těch hospodách buď ještě nemají a konzumní 

lihoviny typu vodky a rumu nepijí, nebo to tam tlačí větší intenzitou Stock Plzeň. I tento rok se 

zaměříme na export, protože v tuzemsku výrazný rozvoj nevidím. Loni se meziročně zvýšil o 

osmačtyřicet procent, letos to bude minimálně o dvacet. Od poloviny roku začneme vyrábět 

šumivá vína, ta by měla s exportem výrazně zahýbat, a ta do růstu nepočítám, ten se týká 

lihovin, které začneme ve větší míře od února vyvážet do Ruska. Šumivých vín chceme vyvézt 

do Ruska letos minimálně tři miliony lahví.“57     

 

 Rok 2012 přinesl všem pěti hlavním výrobcům a prodejcům lihovin v České republice 

pokles tržeb. Společnosti STOCK Plzeň – Božkov poklesly tržby o čtyři procenta, Jan Becher 

– Karlovarská Becherovka zaznamenala pokles o dvanáct procent, GRANETTE & 

STAROREŽNÁ Distilleries o jedenáct procent, Rudolf Jelínek o třináct procent a společnost 

Frzko – Schulz utržila v roce 2012 o jednadvacet procent méně než v přechozím roce. Pokud 

ale odborníci mluví o markantním poklesu jakožto o poklesu nejméně o třicet procent, pak 

metanolová aféra nezpůsobila těmto pěti likérkám výrazný propad tržeb.  

Situace je jiná u výsledku hospodaření v roce 2012. Likérka Rudolf Jelínek skončila ve 

ztrátě skoro šestnácti milionů korun, její výsledek hospodaření se propadl o sto osmaosmdesát 

procent. V minusu skončila i společnost GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries, se ztrátou 

téměř čtyřiadvaceti milionů korun dopadla nejhůř ze všech jmenovaných výrobců a prodejců 

lihu v České republice. Její výsledek hospodaření za rok 2012 se propadl o minus devět set 

osmapadesát procent. Ztráty vykazovala i jindřichohradecká společnost Fruko – Schulz, a sice 

přes dva miliony korun, což činí propad hospodářského výsledku o sto čtyřiasedmdesát procent. 

I u likérky Jan Becher – Karlovarská Becherovka byl zjištěn výrazný pokles výsledu 

hospodaření, o dvaatřicet procent. Společnost však zůstala v plusu sto dvaačtyřiceti milionů. 

Jediná likérka, jíž metanolová aféra výrazně nepoznamenala ani v tržbách za prodej vlastních 

                                                           
57 ČTK. Likérka Fruko–Schulz loni zvýšila objem výroby i zisk. Denik.cz [online]. 19. 1. 2014 [cit. 2014-07-18]. 
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výrobků a služeb ani ve výsledku hospodaření za rok 2012, byla STOCK Plzeň – Božkov. Firma 

vykazovala pokles hospodářského výsledku o dvacet procent, což neznamená markantní 

pokles. 

Rok 2013 pak pro všech pět zmíněných hlavních výrobců a prodejců lihu v ČR znamenal 

výrazné oživení – tržby se meziročně zvýšily o jedenáct až patnáct a půl procenta, rostla i 

procenta výsledku hospodaření. Třeba likérka Rudolf Jelínek zaznamenala růst o sto 

pětapadesát procent, společnost Fruko – Schulz dokonce o tři sta dvaadvacet procent.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

5 ZÁVĚR 

 

Plné nemocnice otrávených lidí, restaurace, obchody i stánky ve stálém obležení kontrol policie 

a krajské hygieny, prázdné regály v supermarketech, obrovské finanční škody a nedůvěra 

v český alkohol – to všechno jsou symboly metanolové aféry z podzimu roku 2012 v Česku. 

Policisté o ní mluví jako o případu s největším počtem obviněných v celých dějinách české 

kriminalistiky. Zemřelo sedmačtyřicet lidí, více než sto padesát jich bylo hospitalizováno, 

v kauze je obviněno přes šedesát lidí. Soudní líčení s některými ještě neskončilo, a i teď, po 

roce a půl, počet otrávených přibývá. Série otrav metylalkoholem začala na severu Moravy. 

Vzápětí se však rozšířila i do dalších krajů (celkem jedenácti ze čtrnácti krajů) a tři oběti zřejmě 

měla i v polském příhraničí. Vláda na situaci reagovala nejprve přechodným zákazem prodeje 

tvrdého alkoholu ve stáncích. Vzápětí poté zakázalo ministerstvo zdravotnictví prodej lihovin 

s obsahem alkoholu od dvaceti procent na celém území Česka. Historie ukázala, že každá 

taková lihová aféra měla a má obrovské dopady na stát a jeho obyvatelstvo. 

 Metanolová aféra byla ústředním tématem médií od samého počátku, kdy se potvrdilo, 

že přibývající mrtví byli otrávení jedovatým metylalkoholem. Televizní zpravodajství plnilo 

důležitou úlohu: varovat lidi před nebezpečným alkoholem, informovat o nebezpečích, o 

etiketách lihovin s příměsí metanolu, o vyhlášení prohibice, o důsledcích prohibice a dalších 

dopadech metanolové aféry. Od 10. do 16. září 2012 ústřední televizní stanice informovaly         

o metanolu na prvním místě, potom se k ní média vracela různě, podle vyhodnocení důležitosti 

nových zpráv jednotlivými editory. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy je dosaženo 

konkrétních výsledků u hlavních zpravodajských relací: Události, Televizní Noviny, Zprávy 

(F)TV Prima. Zatímco do konce prohibice média věnovala tématu metanol největší prostor ve 

svých zprávách, postupem času téma odsouvala doprostřed relace, na konec, či se tématu 

nějakou dobu nevěnovala vůbec. Zatímco Události a Zprávy (F)TV Prima vracely metanolovou 

kauzu na první místo převážně kvůli varování před stálým metanolem v oběhu, Televizní 

noviny většinou téma posouvaly při příležitosti silného příběhu oběti metanolu nebo jejich 

příbuzných. Vše je zobrazeno v grafech, které monitorují pořadí zpráv zpravodajských relací 

v určitých obdobích. 

 Na dopady metanolové aféry na českou společnost je nahlíženo ve třech aspektech: 

v rovině zdravotní, legislativní a ekonomické. Zvlášť jsou pak rozebrány dopady samotné 

prohibice v Česku a průběh metanolových otrav v zahraničí. Samozřejmě, nelze tyto roviny 
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úplně oddělit, všechny se prolínají. Ve zdravotních dopadech jsou uvedena čísla mrtvých a 

hospitalizovaných, také je rozebrána nákladná léčba otrávených – o kolik korun tímto přišel 

stát. Rozhovor s otráveným metanolem Romanem Kaletou mi pomohl osvětlit průběh otravy, 

působení metanolu na lidský organismus. Norský lékař Erik Hovda zase popsal, jak vypadá 

léčba pomocí nové metody a s novým lékem Fomepizolem, také zmínil průběh metanolových 

otrav v jeho rodném Norsku a jaká řešení tehdejší vláda zavedla tam. Prohibice je pak popsána 

od jejích začátku vyhlášení až po konec. Její dopady se také prolínají s dopady ekonomickými 

a legislativními. Stručně je také osvětlen vývoj legislativy v České republice, která se týká 

zdanění alkoholu ještě před metanolovou aférou – podle daně z přidané hodnoty a také spotřební 

daně z lihu, která byla zavedena v roce 1993. Opomenut není ani zákon o povinném značení 

lihu – značení alkoholu kontrolními páskami začalo platit až v roce 2005. V roce 2010, kdy 

vláda České republiky zvýšila spotřební daň z lihu o dvacet korun za litr etanolu, se podle 

odborníků rozbujel černý trh. Ze spotřební daně z lihu jde do státní pokladny ročně přes šest 

miliard korun, pro stát je tedy prodej a vývoz alkoholu významnou složkou.   

Legislativní dopady potom znamenají změnu zákona o povinném značení lihu z roku 

2004 na č. 307/2013 Sb., který nabyl účinnosti od 1. prosince 2013. Nový zákon má potlačit 

černý trh s lihovinami, jehož obrovský rozsah odhalila právě metanolová aféra. Na návrhu 

zákona o povinném značení lihu se podílelo hned sedm ministerstev, která spolupracovala 

zároveň s dalšími subjekty, aby navrhované varianty a řešení byla zvolena jak s ohledem na 

možnosti podnikatelů v oblasti výroby a distribuce lihu, tak i s ohledem na zájem veřejný, a to 

především ochrany obyvatel před nelegálním a tím potencionálně nebezpečným lihem. Nový 

zákon o povinném značení lihu přinesl tyto změny: došlo k snížení objemu spotřebitelského 

balení lihu z šesti litrů na jeden litr (při mimořádné příležitosti může být prodáno balení ve skle 

o třech litrech), byl přesně vymezen správní postih zamezující machinacím s kontrolními 

páskami, konkrétně se vymezil pojem neznačený líh a explicitně zákon zakazuje nakládání 

s ním. Zákon č. 307/2013 Sb. dále stanovuje nová pravidla pro rozlévání lihovin v restauračních 

a obdobných zařízeních – od 1. prosince 2013 platí zákaz skladování více než jednoho 

otevřeného spotřebitelského balení lihu od jednoho druhu s výjimkou až tří kusů skleněných 

spotřebitelských balení s jednocestným uzávěrem. Vznikla nová úprava osob povinných značit 

líh – musejí se registrovat a složit kauci ve výši pěti milionů korun, informace z tohoto registru 

jsou volně přístupné veřejnosti. Zákon dále zavedl nové generace kontrolních pásek a jejich 

individualizaci. Výrobci a prodejci lihu musejí mít ve svých stáčírnách kamerový systém. A 

v neposlední řadě se posílily kontrolní a sankční kompetence správních orgánů a celkově 

kontrolní systém v rámci distribuci lihu. Od těchto opatření si vláda slibuje větší bezpečnost 
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konečných spotřebitelů, omezení černého trhu s alkoholem a víc peněz plynoucí do státní 

pokladny ze spotřební daně s lihu.  

S legislativními dopady metanolové aféry souvisejí i dopady ekonomické – obrovské 

finanční ztráty prodejců lihovin, likérek, provozovatelů barů a restaurací, i státu. Finanční ztráty 

se prohlubují i v rámci změny stylu české společnosti – podle Českého statistického úřadu klesla 

spotřeba tvrdého alkoholu, trh se jen těžko z metanolové aféry vzpamatovává, obecně ale Češi 

méně alkoholu nespotřebovávají, spíše se přeorientovávají na víno. Obecně panuje nedůvěra 

k českému alkoholu, jak v České republice, tak za jejími hranicemi. Samotné Polsko i 

Slovensko na nějaký čas zakázaly dovoz českého alkoholu. Podle informací Celní správy České 

republiky bylo zjištěno, že export lihovin v roce 2012 klesl o více než polovinu oproti roku 

2011, loni na trhu s českými lihovinami ale nastalo mírné oživení, vývoz lihu do zahraničí 

stoupl o pětadvacet procent a dokonce Česko našlo další významné odběratele lihu jako je 

Řecko nebo Itálie. Pomocí výročních zpráv pěti největších likérek v zemi (STOCK Plzeň – 

Božkov, Jan Becher – Karlovarská Becherovka, GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries, 

Rudolf Jelínek a Fruko – Schulz) bylo zjištěno, že metanolová aféra z roku 2012 výrazně snížila 

jejich výsledky hospodaření (to znamená o více než o třicet procent) – tři z pěti největších 

výrobců a prodejců lihovin v ČR byly ve ztrátě. Co se týká ale tržeb za prodej vlastních výrobků 

a služeb, tam výrazné propady za rok 2012 zjištěny nebyly, tržby u likérek se meziročně snížily 

od jednoho až do jednadvaceti procent. Lze se tedy domnívat, že lidé důvěřovali známým 

značkám lihovin velkovýrobců a výraznější poklesy tržeb zaznamenaly spíše malé likérky. Rok 

2013 pak znamenal pro všech pět sledovaných největších likérek v Česku nárůst tržeb od 

jedenácti do patnácti a půl procenta, výrazný nárůst byl i v hospodářských výsledcích – 

například Jan Becher zveřejnil nárůst o sto pětapadesát procent, Fruko – Schulz dokonce o tři 

sta dvaadvacet procent. Z tohoto výsledku můžeme usuzovat, že se český trh s lihovinami 

vzpamatoval a metanolová aféra měla tedy na něj jen krátkodobý vliv.   

 Metanolová aféra znamenala pro českou společnost obrovský zásah, jedná se o druhou 

nejhorší katastrofu v dějinách samostatné České republiky – více životů si vyžádaly jen 

povodně v roce 1997.  
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8 PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1 

 

Jak už bylo popsáno v druhé kapitole, metanol se stává smrtelnou látkou až po 

proniknutí do živého organismu, protože je metabolizován na velmi nebezpečnou látku 

formaldehyd a poté na toxickou kyselinu mravenčí. V důsledku toho se otrávenému snižuje pH 

krve a upadá do kómatu. Nebezpečí metanolu tkví i v jeho množství – stačí opravdu několik 

mililitrů, aby způsobil smrt. Vliv metanolu na lidský organismus, jeho stupeň nebezpečí a 

následnou léčbu otravy mi pomohl rozhovor, který jsem jako redaktorka České televize vedla 

s otráveným mužem Romanem Kaletou a jeho partnerkou z Havířova. S otráveným Romanem 

Kaletou jsme se potkali 10. září 2012 v havířovské nemocnici, odkud odcházel na revers. Pak 

jsme spolu postupně mluvili až do konce září, kdy propustili z nemocnice do domácího 

ošetřování jeho otrávenou partnerku Lucii. Spolu s ní koupili stáčený rum z havířovského 

stánku. 6. září večer jej u televize začali spolu popíjet. 

 

Kolik rumu jste vypili a jak vám potom bylo?  

Každý jsme měli tři malé panáky rumu. Ráno, když jsme se s přítelkyní vzbudili, nebylo nám 

dobře. Mysleli jsme, že je to normální kocovina, vzhledem k nekvalitnímu alkoholu, nebrali 

jsme to příliš vážně. Oba jsme měli střevní problémy, zvraceli jsme. Já jsem si dal jako vždycky 

na spravení kocoviny štamprli domácí slivovice. Pak se mi udělalo líp. Partnerka už nic nepila 

a její stav se zhoršoval. 

 

Co se dělo pak? Věděli jste v té době o otravách metanolem?  

Nic jsme nevěděli, zprávy moc nesledujeme. Já jsem šel normálně ráno se synem do školky, a 

když jsem se vrátil, matka partnerky mi řekla, že jí odvezla záchranka do havířovské nemocnice 

a že tam musím taky, že jde nejspíš o otravu z toho rumu, co jsme pili. Doktoři mi řekli, že jsem 

měl štěstí, protože jsem ten otrávený rum promíchal s tou čistou slivovicí, jako s etanolem, a 

tím jsem se zachránil. Pak jsem podepsal revers, neměl se kdo postarat o naše syny.  

 

Jak dopadla vaše přítelkyně? 

Partnerce byl hned po hospitalizaci dán etanol a byla napojena na plicní ventilátor, byla jí 

provedena dialýza. Už třetí den ji od ventilátoru mohli odpojit. Na Anesteziologicko-

resuscitačním oddělení strávila deset dní, pak Lucku přemístili na Jednotku intenzivní péče. 
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Lékaři říkají, že neurologické poškození nebude žádné nebo úplně minimální. Na konci září by 

ji mohli pustit domů. 

 

Proč jste se vůbec rozhodli koupit stáčený líh ze stánku? 

Prodává tam Lucčina známá, tak tam vždycky kupujeme stáčený alkohol, chtěli jsme ji udělat 

tržbu a taky to vyjde mnohem levněji než z obchodu. Každopádně už to ale nikdy nekoupíme. 

Teď víme, jak je to nebezpečné. 

 

Co budete dělat teď? Uvažujete o vymáhání škody po pachatelích? 

To ještě nevím, teď se starám o syny a modlím se, aby Lucie neměla žádné zdravotní následky. 

 

V současné době se Roman Kaleta s přítelkyní Lucií domáhají náhrady škod za újmu na zdraví 

kvůli jedovatému alkoholu. Lucie po otravě nemá žádné větší zdravotní komplikace, neutrpěla 

žádné poškození mozku. Zrak se jí však zhoršil a stále má problémy udržet motoriku těla. Život 

jí zachránila nejen včasný dojezd do nemocnice, správná diagnóza, ale v dalších dnech také lék 

Fomepizol.  

 

Příloha č. 2 

 

13. září 2012 Fomepizol do České republiky přivezl norský přední specialista na otravy 

metanolem Erik Hovda, který léčil otrávené metanolem v Norsku v roce 2002 – asi šedesát lidí 

bylo hospitalizovaných, dvacet jich zemřelo. Mluvili jsme spolu na jeho přednášce přímo 

v havířovské nemocnici. 

 

Na jakých principech funguje Fomepizol a v čem je jeho použití lepší než u etanolu? 

Etanol, tedy obecně alkohol, který čeští doktoři při léčbě používají, je účinný. Jeho užití je však 

velmi obtížné. Myslím tím diagnózu - musíte totiž znát přesnou míru alkoholu v krvi a to je 

velmi těžké stanovit. Fomepizol je mnohem silnější, a tedy i účinnější protijed. Dá se podávat 

dvakrát denně místo kontinuální infuze alkoholu, takže pacienti nejsou opilí a neupadají do 

bezvědomí.  

 

Jak rychlé účinky má lék? Jak dlouho po přijetí protijedu trvá, než se stav pacienta zlepší? 

Ten účinek je okamžitý. Fomepizol může zachránit řadu orgánů, což může i normální alkohol, 

ale vše záleží na tom, jak rychle se pacienti dostanou do nemocnice. Když přijdou pozdě, je už 
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velmi obtížné zachránit jejich životy. Jinak lék začne působit okamžitě, stav pacienta by se měl 

za normálních okolností zlepšit do 24 hodin. 

 

Kolik balení jste dovezl a je to množství dostatečné vzhledem k počtu hospitalizovaných? 

Přivezl jsem třicet krabic, což je asi sto padesát ampulek, a myslím si, že můžeme nechat osm 

až deset pacientů projít celou léčbou nebo je můžeme léčit v té nejkritičtější fázi a potom je 

můžeme doléčit alkoholem. Výrobce nám dal dalších dvacet balíčků zdarma a včera jsem 

hovořil se svým šéfem norské nemocnice a ten nám do Česka pošle dalších třicet balíčků, to by 

mělo stačit na určitou dobu. 

 

Dnes jste české laboranty učil novou metodu rozboru krve, která rychleji odhalí otravu 

metanolem. Jak tato metoda funguje? 

Místo měření metanolu, který sám o sobě není toxický, měříme v krvi jen kyselinu mravenčí, 

tedy výslednou toxickou látku, na kterou je pomocí enzymu metanol v těle přeměňován. Tato 

analýza krve trvá zhruba jen půl hodiny. To znamená, že rozbor krve nemusíte posílat do velké 

laboratoře a čekat zdlouhavě na výsledky. Je to snadná metoda, dá se použít s pomocí 

existujícího stabilizačního zařízení. V Česku jsou šikovní zdravotníci, během několik hodin se 

to personál laboratoří naučí. 

 

Pomáháte s metanolovou kauzou v Česku - sbíráte tím další zkušenosti nebo je to pro vás 

rutinní záležitost? 

Léčbou otrav metanolem už se věnuju deset let, od doby, kdy v Norsku také vypukla série otrav 

metanolem. To se nikdy nestane rutinou, člověk se pořád učí další věci, více si osvojuje základy 

toxikologie, ale učím se taky, jak spolupracovat s dalšími lékaři a je tady spousta věcí spojených 

s metanolem, které jsme neznali, a tohle pomůže v budoucnu lékařům v mnoha jiných zemích. 

 

Z vašich zkušeností z roku 2002, jsme v Česku na začátku a otrávených bude přibývat 

nebo to bude jinak? 

To je obtížné říct, nyní se v obchodech nachází tolik alkoholu v lahvích, které vypadají jako 

originální lahve, což je problém a těžko se odhaduje, kdy tato epidemie skončí. Podle mé 

zkušenosti – lidé slyší zprávy, jsou o metanolu informováni, odloží lahve. Ale po čase 

zapomenou, že může být alkohol otrávený a metanolová kauza se znovu projeví. Třeba 

v Norsku lidé lahve po dvou až po dvou a půl letech otevřeli a otrávených opět přibylo. Doufám, 

že v Česku k tomu nedojde. 
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A jak došlo k celé metanolové aféře v Česku? Jaké byly příčiny? 

V roce 2002 začaly platit vysoké ceny alkoholu, byla vysoká spotřební daň z alkoholu a lidé 

měli tendenci kupovat pašovaný alkohol. Největší problém byl, že jsme nevěděli, odkud alkohol 

s příměsí metanolu pochází. To je neustálé riziko každé metanolové aféry spojené s černým 

trhem s alkoholem. 

 

Jaké je podle vás řešení? V severských zemích se smí prodávat tvrdý alkohol jen ve 

specializovaných prodejnách – funguje to? 

Ano, tvrdý alkohol a víno se u nás prodává jen ve specializovaných obchodech, zatímco pivo 

v normálních obchodech. Po osmé hodině večer ale neseženete ani pivo – je to kulturní 

záležitost. Jak jsem poznal vaši kulturu, bylo by zavedení tohoto opatření ve vaší zemi dost 

obtížné. A příliš přísná omezení na prodej alkoholu zase navýší ilegální prodej. Nejsem si jist, 

že by toto opatření něco vyřešilo. 

 


