
USMERNENIE 
 

UMIESTŇOVANIE LIEHOVIN S OBSAHOM ALKOHOLU NAJMENEJ 20% 
OBJEMOVÝCH ALEBO VIAC, KTORÉ BOLI VYROBENÉ V ČESKEJ 
REPUBLIKE 
 

    I.       Liehoviny, ktoré možno považovať za bezpečné: 
 
      Liehoviny vyrobené v Českej republike do 31. 12. 2011 možno umiestňovať na trh bez   

sprievodného dokladu  o pôvode . 
      Tovar musí mať na obale čitateľný dátum výroby. Dátum na kolkovej známke      
       neidentifikuje dátum výroby ani balenia 
 

II. Liehoviny, u ktorých prevádzkovateľ potravinárskeho podniku  preukáže     
        bezpečnosť označením a sprievodnými dokladmi 
 

II. A  Liehoviny vyrobené od 1. 1. 2012 do 27. 9. 2012   musia mať doložený: 
1.   doklad o pôvode potvrdený prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej  
      republiky spolu s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia  podľa  
      Přílohy k nařízení vlády č. 317/2012 Sb., 1a,2. Prohlášení provozovatele  

potravinářskeho podniku a lihovině, která byla vyrobena na území České republiky   
     2.   zároveň  liehoviny musia byť označené zelenou nálepkou, ktorá obsahuje: číslo šarže,    
           dátum výroby a identifikačným číslom protokolu akreditovaného laboratória, ktoré     
            vykonalo laboratórne vyšetrenie 

Pozn.:  
� povinnosť zelenej nálepky sa vzťahuje na tovar z r. výroby 2012 (vyrobený 

výrobcami ČR a následne dovezený do SR), ktorý bol počas trvania 1. 
Opatrenia pozastavený v predaji; identifikácia údajov je možná 
prostredníctvom dodávateľov, od ktorých bol tovar zakúpený 

� POZOR !!! – Označenie spotrebiteľského balenia liehovín kontrolnou 
známkou – obsahuje identifikačné číslo liehoviny, zloženie IČ určí finančné 
riaditeľstvo. Neuvádza dátum výroby resp. plnenia liehoviny. 

� Dátum výroby / plnenia musí byť uvedený na obale 
 

 
 

II.  B Liehoviny vyrobené po  27. 9. 2012   musia mať doložený : 

1.   doklad o pôvode potvrdený prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej  
      republiky spolu s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia  podľa  
      Přílohy k nařízení vlády č. 317/2012 Sb., 1a,2. Prohlášení provozovatele  

potravinářskeho podniku a lihovině, která byla vyrobena na území České republiky   
2. zároveň musí byť na každej fľaši označený ( označenie na obale podľa zákona    
      o potravinách a vyhl. MPa RV SR číslom šarže, dátumom výroby a 



            a identifikačným číslom protokolu akreditovaného laboratória 
 
 

III. Liehoviny, u ktorých prevádzkovateľ nie je schopný preukázať bezpečnosť   
A otvorené liehoviny  

 
 
        Ak tovar nebude  označený podľa bodu 2  možno ho považovať za tovar neznámeho  
       pôvodu, ktorý môže byť pre zdravie nebezpečný podľa zákona č. 152/1995 Z. z. ;  
 

�  označenie a zdokladovanie tovaru musí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku 
preukázať najneskoršie do 30.11.2012;  

  
�  ak orgán úradnej kontroly zistí tovar na sklade po dátume 30. 11. 2012 

neoznačený  alebo nezdokumentovaný podľa bod II A, II B, nariadi jeho stiahnutie 
a bude ho považovať za potravinu neznámeho pôvodu v zmysle zákona č. 152/1995 
Z. z. 

 

 
OZNAČOVANIE  LIEHOVIN: 

o  výrobná dávka podľa údaju z dokladu o pôvode potvrdeného 
prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky spolu 
s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia 

o  výrobná dávka je údaj vyznačený na etikete, obale liehoviny; je najčastejšie 
kombináciou údajov o  dátume výroby liehoviny, napr: 

o  vzor I. 
� LDDMMRR (Ldeň/mesiac/rok): L250412 (L25apríla2012) 

            vzor II. 
� L122051334P (L12 %  zn. kalendárny rok; 205 zn. deň v roku; 1334 zn. 

hodina, minúta výroby; P zn. výrobný závod „Prostějov“ 
� pokračovanie nižšie 

� údaje o zašifrovaných výrobných dávkach poskytujú: výrobcovia alebo 
dovozcovia    

 
ODSTRÁNENIE LIEHOVÍN 

o  ak ide o odstránenie tovaru prevádzkovateľ potravinárskeho podniku 
postupuje podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a  v lehote stanovenej orgánom úradnej kontroly predloží 
doklad o bezpečnom odstránení liehoviny 

o  
� podľa zákona o odpadoch(223/2001 Z. z.) a vyhlášky MŽP č. 284/2001, 

ktorá  ustanovuje Katalóg odpadov nie je alkohol zaradený samostatne - 
nemá pridelené samostatné katalógové číslo, ale možno ho zaradiť do k. č. 



02 0704- odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov, okrem 
kávy, čaju a kakaa - materiály nevhodné na spotrebu a spracovanie, čo je 
O /ostatný odpad/ 

� odstránenie väčšieho množstva liehoviny je možné do čističky odpadových 
vôd (ČOV), po predchádzajúcom prekonzultovaní so zodpovedným 
prevádzkovateľom (príp. miestne príslušným úradom životného 
prostredia); problematickým by mohli byť dedinské ČOV (riziko narušenia 
činnosti mikroorganizmov); možnosť likvidácie liehovín aj do žúmp, ktoré 
majú zmluvy s ČOV, napr. pálenice; 

� požiadavku na likvidáciu oznámiť orgánom colnej správy, ktoré budú 
postupovať podľa svojej legislatívy 

 
o  ak ide o malé množstvo tovaru (nie viac ako 5 litrov  z každého druhu 

liehoviny) tovar sa odstráni za účasti orgánu kontroly, napr. vyliatím do 
kanalizácie, vyliatím a zakopaním do zeme, o čom sa spíše záznam, resp. 
zápisnica z kontroly; v zázname musí byť uvedené: presný názov a adresa 
prevádzky (vrátane IČO), presný názvu výrobku,  množstvo výrobku 
v litroch/ks, výrobná šarža, veľkosť spotrebiteľského balenia  vrátane % 
obsahu alkoholu, obchodné meno, názov  alebo adresa výrobcu liehoviny, 
spôsob odstránenia liehoviny, dátum kedy bola liehovina odstránená a mená 
a podpisy zúčastnených na odstránení liehoviny 
 

Skontroluj šaržu na predávaných / skladovaných liehovinách 

Návod na kontrolu čísla šarže: 

Vzor III.Zistite si rok výroby zo šarže. Rok určíte z prvých 2 znakov: L2=2012, 
L1=2011,L0=2010.  

Zistite si deň výroby. Deň stáčania určuje nasledujúce trojčíslie, t.z. L2 001..je výrobok 
stáčaný 1.1.2012, šarža L1 365 sa stáčala 31.12.2011.  
L 0 347 P08/03 znamená:  
L – interný znak, nepodstatný pre identifikáciu  
0 – výrobok vyrobený v r. 2010 (môže byť 9- 2009, 1 – 2011, 2 – 2012……)  
347 – deň v roku kedy je plnené  
P – interný znak     08 – hodina začiatku zmeny ,    03 – číslo linky, na ktorej je plnené  

Vzor IV. .  kód: L 3213011  
Pre zistenie roku výroby sú zásadné prvé 3 znaky (resp. tretí znak).  
L32 = rok 2012      L31 = rok 2011  L30 = rok 2010  

 Kód uvedený na etikete L2925710 znamená, že tato fľaša bola stočená v r. 2009.  
 

 


