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Vážení obchodní partneři,
Unie výrobců a dovozců lihovin vám oznamuje, že na webových stránkách www.certifikacelihovin.cz
bude od dnešního dne přibližně od 16 hod funkční portál s pomocí kterého je možno stáhnout rodné
listy a certifikáty jednotlivých šarží výrobků členů UVDL. Pevně věříme, že tento portál Vám pomůže
při plnění Vládního nařízení č. 317/212 Sb. z 26. 9. 2012.
Členové UVDL garantují bezpečnost veškerých lihovin, které opatřili ať už starými nebo novými
kolky. Z toho důvodu nebudou akceptovat žádné žádosti odběratelů vzít zpět výrobky se starými kolky
a až do vyčerpání zásob je budou distribuovat do tržní sítě. V této souvislosti sdělujeme, že podle
platných právních předpisů starý kolek není důvod k reklamaci a tedy při případném vracení lihovin
zpět na daňový sklad dodavatele by nebylo možné získat zpět uhrazenou spotřební daň. Rodné listy
jsou právě průkazem kvality výrobku a jeho oprávnění aby byl výrobek uveden do prodeje. Nařízení
MF ze dne 21. 9. 2012 č. 310 upravuje možnost souběžného prodeje současného a nového kolku. Tedy
rovnocennost těchto kolků.
Pro Vaši potřebu Vám zasíláme 7 nejčastějších dotazů, které kanceláři UVDL přicházejí od zákazníků
a odpovědi na tyto dotazy:
Dotazy od konzumentů
1) Mohu si bez obav začít kupovat alkohol silnější 20%?
Ano, alkohol uvolněný do prodeje musí splňovat všechny podmínky podle Mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.9.2012 a podle nové vyhlášky 317/2012 Sb. a je
vybaven všemi potřebnými dokumenty
2 ) Jak poznám jestli je láhve bezpečná?
Každá láhev s kolkem (starým i novým), která je nyní uvolněna k prodeji v ČR má již
doložený původ včetně analýz akreditované laboratoře pro líh použitý na výrobu domácích
výrobků a je tak bezpečná.
Láhve, které máte doma si můžete prověřit na webové stránce www.certifikacelihovin.cz. a
současně na webových stránkách všech členů UVDL pro jejich výrobky.
3) Dostanu já jako konečný spotřebitel ke každé láhvi rodný list nebo je k nahlédnutí u
prodejce?
Nedostanete, rodný list má u sebe uložený prodejce jen pro potřeby kontroly státních orgánů
Dotazy od restaurací a barů
4) Kde dostanu rodné listy pro doložení původu lihovin?
Pro nové nákupy je získáte od prodejce
Pro staré zásoby je dostanete od Vašeho dodavatele nebo si je můžete od 3.10. 2012 stáhnout
na www.certifikacelihovin.cz . Tyto listy obsahují elektronický podpis a tak mají platnost
originálu
5) Co mám mít připravené pro případnou kontrolu?
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Pro výrobky vyrobené před 1. 1. 2012 nepotřebujete nic, datum výroby lihoviny si opět ověříte
od 3. 10. 2012 na www.certifikacelihovin.cz.
Pro výrobky vyrobené v roce 2012 potřebujete rodný list a daňový doklad.

Dotazy od prodejen
6) Musím mít na každé prodejně vyvěšené originály rodných listů?
Ne. Stačí, když je budete mít založené pro případnou kontrolu, buď ve formě originálu od
dodavatele nebo v elektronické podobě s elektronickým podpisem
Dotazy od velkoobchodů
7) Musím při prodeji tisknout příslušné rodné listy každému zákazníkovi?
Každý provozovatel potravinářského podniku je musí od Vás obdržet ve fyzické nebo
elektronické formě, včetně části 3b, která doplňuje běžný dodací list o šarži a přepočet na
100% etanol. Toto neplatí pro prodej konečnému spotřebiteli.
Pro doložení původu skladových zásob opět platí totéž co pro restaurace, tedy rodný list a
daňový doklad.
Vážení obchodní partneři, pevně věříme, že společně se nám podaří vyhovět všem v současné době
platným předpisům pro prodej lihovin a tím zabezpečit další plynulý prodej lihovin.
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