Vzhledem k množícím se dotazům ohledně postupu dle informace č.j. 16033-2/2020-900000-231
Postup při likvidaci piva v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (dále jen „Informace“), vydaného
dne 16. 3. 2020, uvádíme následující:
1) Dotaz, zda bude možné dle výše uvedené informace likvidovat pivo vrácené pivovaru
z restaurací (které však, vzhledem k současné situaci expiruje) a přitom uplatňovat vratku
SPD.
Odpověď: Účelem postupu dle Informace je zrychlení procesu likvidace piva v daňovém skladu
(pivovaru) – v souladu s ustanovením § 86 odst. 4 zákona o spotřebních daních v platném znění (dále
jen „zákon o spotřebních daních“). Proces likvidace piva v daňovém skladu dle zákona o spotřebních
daních předpokládá odůvodněné případy a přítomnost správce daně. V současné době, kdy je režim
České republiky v nouzovém stavu, lze za odůvodněné považovat i případy, kdy pivo, jež má nízkou
trvanlivost (typickým příkladem jsou nepasterovaná piva) připravené k expedici, začne podléhat
zkáze. Fyzická přítomnost správce daně byla po dobu trvání nouzového stavu Informací nahrazena
postupem stanoveným v Informaci (tedy domluvou se správcem daně a následným zasláním
příslušené evidence a varných listů, aby bylo jasné jaké pivo a kolik bylo v daňovém skladu takto
zlikvidováno).
2) Dotaz, zdali bude možné takto likvidovat (s uplatněným nároku na vratku SPD dle § 86 odst. 4
zákona o spotřebních daních) i pivo, které bylo distribuováno restauracím (tedy uvolněno do
volného daňového oběhu). Bude možné ho přijmou zpět na daňový sklad (do pivovaru)?
Odpověď: Uvedením vybraných výrobků zpět do režimu podmíněného osvobození od daně dle § 14
odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních, vzniká plátci daně (pivovaru) nárok na vrácení spotřební
daně. V případě, že toto pivo bude v daňovém skladu v odůvodněných případech (viz předchozí
dotaz+odpověď) zlikvidováno, bude tímto následně osvobozeno od spotřební daně. Toto ustanovení
zákona o spotřebních daních předpokládá, že pivo je kupujícím (restauracemi) vrácené jako
nepřevzaté, nebo z důvodu vypořádání nároku z vad vybraných výrobků. V praxi to znamená, že
odběratel pivo při dodávce vůbec nepřijme (např. proto, že mu bylo omylem dodáno jiné zboží než
objednal), nebo zboží následně reklamuje, když zjistí, že je vadné.
Předpokládáme, že nastanou situace, kdy odběratelé po nějaké době zjistí, že dodané pivo není
v pořádku a budou ho reklamovat a očekáváme, že těchto případů bude výrazně větší množství, než
obvykle. Vzhledem k současné situaci, po dobu trvání nouzového stavu, budeme akceptovat postup
dle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních s následnou likvidací dle Informace, též u piva,
které na provozovnách expirovalo, neboť zde existuje legitimní důvod, že reklamaci zboží nebylo
možné vyřídit včas.
3) Dotaz: jak naložit s tankovým pivem v provozovnách (restauracích), bude např. možné
likvidovat pivo přímo v restauraci?
Odpověď: Postup uvedený v odpovědi na otázku č. 2, (tedy postup dle § 14 odst. 1 písm. b))
předpokládá, že by tankové pivo nebylo převzato (což není případ piva v tancích provozoven), nebo
bylo reklamováno na základě zjištěných vad, kdy bude dálo postupováno, jak je uvedeno v odpovědi
na dotaz č. 2.
Likvidace tankového piva přímo v provozovně (restauraci) nemůže být celní správou akceptován,
neboť předmětná likvidace musí dle zákona o spotřebních daních proběhnout v daňovém skladu.
Celní správa ČR chápe složitou situaci, které jsou pivovary i jejich odběratelé vystaveni, přesto však
správci daně, ale daňové subjekty, nemohou postupovat nezákonně. Ačkoli z logiky věci není rozdíl

mezi pivem zlikvidovaným v pivovaru a pivem zlikvidovaným jinde, přesto postup, kdy by pivo bylo
likvidováno přímo v restauraci, nemůžeme akceptovat.

GŘC proto doporučuje zástupcům pivovarů obracet se v těchto případech přímo na
zákonodárce (Ministerstvo financí ČR), neboť ten jediný má pravomoc zákonem stanovené
postupy změnit, nebo upravit.
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