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Závěrečná zpráva o činnosti – metanol v Ústeckém kraji  

A) popis situace v regionu (vývoj intoxikace, počet úmrtí, počet intoxikovaných): 

         V Ústeckém kraji bylo šetřeno několik podezření na intoxikaci metylalkoholem,  ale ani 

v jednom případě nebyla do 8.10.2012 potvrzena. K úmrtím docházelo v opilosti z jiných 

příčin, případně šlo o intoxikaci etylalkoholem. Na základě nepřímých důkazů se domníváme, 

že intenzivní kontrolní činnost vedla k tomu, že podezřelý alkohol byl likvidován a tím se 

nedostal ke spotřebiteli, který byl takto chráněn před možnou intoxikací.   

 

B)činnost pracovní skupiny (členové, koordinační role ředitele KHS, zřízení kontaktů) 

  Mezirezortní skupina pro řešení problematiky metylalkoholu byla ustanovena 

v Ústeckém kraji dne 12.9.2012.  Členy skupiny byli zástupci hygienické služby, Státní 

zemědělské a potravinářské inspekce, České obchodní inspekce, Celní správy, Hasičského 

záchranného sboru, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a  odboru 

krizového řízení  Ústeckého kraje. 

 Koordinace práce skupiny byla garantována ředitelem KHS Ústeckého kraje MUDr. 

J. Trmalem Ph.D. Zkušenosti z práce mezirezortní skupiny jsou jednoznačně pozitivní.  

Skupina se scházela zpočátku denně, ale  komunikace mezi členy skupiny  probíhala i mimo 

schůzky skupiny. Při prvním jednání operativní skupiny byly předány kontakty na všechny 

složky, které se akce účastnily. Denně byla projednávána zjištění jednotlivých složek jak na 

schůzkách, tak operativně při zjištěních na místě v terénu v jednotlivých provozovnách. 

 Např. ve  spolupráci s operačním střediskem PČR byly řešeny problémy, na které 

narazily hlídky PČR, dále ověřování výsledků vyšetření u otrav alkoholem, odběry 

podezřelého alkoholu atd. Každá ze zúčastněných složek v rozsahu  svých kompetencí se 

podílela na kontrolní činnosti. Výhodou byla operativní součinnost laboratoře celní správy 

v Ústí nad Labem, která vyšetřila veškeré vzorky odebraných lihovin. Policie ČR  na 

vyžádání poskytovala doprovod při kontrolách v rizikových lokalitách. Veškerá činnost práce 

mezirezortní skupiny byla koordinovaná bez kompetenčních střetů a ukázala se jako velice 

efektivní.  

 Jako problém se mezi kontrolovanými subjekty ukázala vietnamská komunita (cca 

polovina zjištěných závad). Nepodařilo se ale prokázat, že by v jejich kamenných obchodech 

byl  v Ústeckém  kraji prodáván alkohol s obsahem metylalkoholu. Negativním  poznatkem 

bylo,  že  někteří prodejci nemohli prokázat původ alkoholu a to včetně velkobalení (např. 25 

l barely). Krajská hygienická stanice proto bude vést v této věci s provozovateli správní 

řízení.  
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C) kontrolní činnost (počet kontrol, počet pracovníků, výsledky kontrol - kolik porušení, 
stručná charakteristika porušení, udělená opatřená, společné kontroly) 

Počet kontrol: za sledované období 10.9.- 9.10.2012 bylo provedeno 1662 kontrol  
Počet pracovníků: šetření se zúčastnilo celkem 50 pracovníků (30 HV, 14 HDM, 3 PBU a 
                              3  HP) 
Výsledky kontrol: 
          Počet porušení: v 81 případech byly zjištěny závady (chyběly doklady o původu 
                                    zboží,  nedostatečné značení) 
          Sankce: od 11.9.2012 do 9.10.2012 bylo uděleno 31 sankcí 
          Společné kontroly: viz níže tabulka č. 2 (součinnost) 

D) vzorky (počet odebraných vzorků, důvod odebrání vzorků, výsledky analýz) 

Počet odebraných vzorků: 16 
Důvod odebírání: chyběly doklady o původu zboží, nedostatečné značení, podezření na   
                             podávání zdravotně závadného alkoholu 
Výsledky analýz: všechny odebrané vzorky vyhověly limitům 

E) část věnovat předchozí činnosti týkající se kontrol lihovin v zařízeních společného 
stravování, alespoň za rok 2011 a do 31. 8. 2012. 

Přehled kontrol provozoven s podáváním alkoholických nápojů 

ÚSTECKÝ KRAJ – tabulka 1  

Období 2010 2011 1.1. - 31.8.2012 Kauza metanol 
2012 

Typ 
provozovny 
stravovacích 
služeb 

Počet 
kontro

l 
celkem 

závad
y 

sankce Počet 
kontro

l 
celkem 

závad
y 

sankce Počet 
kontro

l 
celkem 

závad
y 

sankce 

Celkem 

kontrol 
2010 -
31.8. 
2012 

Počet 
kontro

l 
celkem 

závady Sankce 
uložené 

k  
8.10. 
2012 

s výrobou 
pokrmů 
otevřené 
(restaurace, 
kavárny) 

1692 691 612900 1536 445 593200 1172 355 524000 4400 764 46 48700 

bez výroby 
pokrmů 
otevřené 
(pivnice, bary, 
diskotéky, 
herny, kasina) 

985 325 126600 969 115 153500 629 56 72200 2583 801 32 46000 

Stánky pevné 
s výrobou 
občerstvení 

123 46 36700 120 24 34200 119 21 11200 362 21 0 0 

Stánky 
mobilní 
s výrobou 
občerstvení 

61 19 23700 50 16 16800 56 21 12800 167 35 2 3000 

Prodejny 
s občerstvení
m (bufety, 
cukrárny) 
 
Provozovny 
v gesci SZPI 
(prodejny) 

236 58 35000 190 18 21000 146 22 27100 572 34 

 
7 

4 

 
 
3 

1000 

 
10500 

 

celkem 3097 1139 834900 2865 618 533/ 

818700 

2122 475 380/ 

647300 

8084 1662 81 31/ 

109200 
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Nejčastější závady v uvedených provozovnách s podáváním alkoholických nápojů 

Ústecký kraj 
Období 2010 2011 1.1.-31.8.2012 Kauza metanol 

2012 

Doklady o původu zboží, 
značení 

139 121 93 59 

 

Skladování 
120 214 165 21 

 

Provozní  hygiena 
459 398 322 11 

Manipulace, křížení 
činností 

248 243 200 6 

 

 

Přehled odebraných vzorků alkoholických nápojů 

Ústecký kraj 
Období 2011 1.1.-31.8.2012 Kauza metanol 2012 

důvod celkem nevyhověl celkem nevyhověl celkem nevyhověl 

Z vlastního podnětu 0 0 0 0 16         0 

Na základě podnětu spotřebitele 
(podezření na sníženou kvalitu 

alkoholu) 

3 1 (Absolut Vodka -zjištěny 
degradační produkty 
denatonium benzoátu 

(Bitrexu)  
0,3 hm. % N 2-propanol 

(isopropanol) 

2 0 0 0 

Z podnětu jiného orgánu 0 0 0 0 0 0 

Celkem 3 1 2 0 16 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součinnost a šetření podnětů – Ústecký kraj rok 2011, 1. 1. -31. 8. 2012, 10. 9.-19. 10. 2012  
– tab. 2 
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1.1.-
31.8.2012 

Chomutov Děčín Louny Litoměřice Most Teplice Ústí 
nad L. 

celkem 

Policie ČR        0 
CS   3   1  4 
ČOI      29  29 
SZPI        0 
SVS   1     1 
Městská 
policie 

     8  8 

Cizinecká 
policie 

       0 

podněty 16 z toho 2 
alkohol -
neoprávněné 

22/7 
opr. 

0 19/8 opr. 0 23/14 
opr. 
žádný 
alkohol 

31/10 
opr. 
žádný 
alkohol 

 

 
 

10.9.-
8.10.2012 

Chomutov Děčín Louny Litoměřice Most Teplice Ústí 
nad L. 

celkem 

Policie ČR   3  16 13 2 34 
CS  4 3  2 3 1 13 
ČOI        0 
SZPI     3   3 
SVS        0 
Městská 
policie 

     25  25 

Cizinecká 
policie 

       0 

podněty 0 5 0 0 3 opr. 0 0  
 
 
 

Rok 2011 Chomutov Děčín Louny Litoměřice Most Teplice Ústí 
nad L. 

celkem 

Policie ČR     2 2  4 
CS      2  2 
ČOI      27  27 
SZPI    1    1 
SVS   1     1 
Městská 
policie 

   1  14  15 

Cizinecká 
policie 

    7   7 

Živnostenský 
úřad 

   1     

podněty 9 23/8 
opr. 

0 19/9 opr. 1 18/10 
opr. 

27/10 
opr. 
žádný 
alkohol  
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Závěr :   
 
       Při akci METANOL v období 10.9.- 3.10.2012 vykonali pracovníci Ústeckého kraje odd. 
HV, PBU, HDM a HP celkem 478 hodin mimo běžnou pracovní dobu (večerní a noční 
kontroly, svátek, soboty a neděle). 
    Od 4.10. 2012 přechází pracovníci oddělení hygieny výživy do standardního režimu podle 
plánu práce, součástí každého SZD bude i kontrola mimořádného opatření ministra 
zdravotnictví Čj.: MZDR 33888/2012 ze dne 27.9.2012 včetně zjištění, zda je respektováno 
Nařízení vlády č. 317/2012, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů 
lihu, destilátu a některých druhů lihovin. 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem 10. 10. 2012 
 
 
 
 
                                                                                MUDr. Simona Gunarová  v.r. 
                                         vedoucí odboru hygieny výživy a PBÚ, odboru hygieny  dětí a mládeže  
                                                                       Krajská hygienická  Ústeckého kraje  
                                                                                    se sídlem v Ústí n ad Labem   
                                                                    e-mail: simona.gunarova@khsusti.cz   
                                                                                  telefon: 477 755 150   

 

 


