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Žádost o okamžité iniciování novely zákona o spotřebních daních  
 
 
Vážená paní ministryně, 
 

Dovolujeme si se na Vás obrátit s urgentní žádostí o okamžité řešení současné situace na trhu 
s pivem způsobené kombinací (i) vlivu mimořádných opatření přijatých státními orgány v souvislosti 
s koronavirem a (ii) současnou textací zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), která zcela opomíjí a znevýhodňuje 
některé obvyklé distribuční modely dodání piva na trh. 
 
Především se jedná o dva níže popsané distribuční modely dodání piva na trh, u kterých současná 
mimořádná situace ukázala, že některá ustanovení zákona o spotřebních daních jsou zcela 
nevyhovující a lze konstatovat, jak vysvětleno níže, i diskriminační. 
 
1) Pivovar vyrábí pivo v daňovém skladu, pivo prodává zákazníkovi, a to buď napřímo z pivovaru - 
daňového skladu nebo prostřednictvím svých distribučních středisek, které má pivovar rozmístěné po 
celé České republice. Distribuční střediska jsou obvykle nedaňovými sklady. Vyskladněním piva z 
pivovaru na distribuční střediska tak dochází k jeho uvedení do volného daňového oběhu a pivovaru 
k danému okamžiku vzniká povinnost přiznat a zaplatit odpovídající spotřební daň. 
 
Pivo je na distribuční sklady umísťováno na základě předpokládaného objemu objednávek. K 14. březnu 
2020, kdy vláda České republiky rozhodla o zákazu poskytování služeb ve stravovacích zařízeních, tak 
bylo na distribučních skladech připraveno k odběru značné množství piva již zdaněného spotřební daní. 
V současné době je zcela zřejmé, že se nepodaří toto pivo distribuovat v nezměněné podobě na trh.  
 
Přestože by spotřební daň měla být daní ze spotřeby (v souladu s čl. 1 směrnice rady 2008/118/ES o 
obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS se spotřební daně ukládají přímo 
nebo nepřímo na spotřebu vybraných výrobků), nemají za současného znění zákona o spotřebních 
daních pivovary nárok na vrácení spotřební daně u piva, které prokazatelně nebude spotřebováno.  
 
Dle současného znění zákona o spotřebních daních pivo uvedené do volného daňového oběhu je 
možné vrátit zpět do pivovaru a nárokovat si vrácení spotřební daně pouze tehdy, pokud bylo již 
distribuováno odběrateli, avšak bylo následně reklamováno, nebo ho odběratel nepřevzal.  
 
Aby bylo možné pivo uvedené do volného daňového oběhu (s výjimkou reklamovaného nebo 
nepřevzatého piva) stočit z přepravních nádob (sudy, tanky) do jiných nádob (lahve, PET) na stáčecí 
lince pivovaru, musí se tak linka nacházet mimo daňový sklad. Tato situace v praxi nenastává, neboť 
stáčecí linky jsou logicky umístěny v daňovém skladu. Jediný způsob, jak tento úkon provést a dostát 
tak znění zákona o spotřebních daních je, že správce daně vydá rozhodnutí, dle kterého bude stáčecí 
linka pivovaru po dobu nezbytnou k provedení úkonu stočení piva již uvedeného do volného daňového 
oběhu, vyjmuta z daňového skladu. Toto řešení je jediné, které Celní správa ČR akceptuje, nicméně i 
tato cesta je na samé hraně zákona o spotřebních daních, a navíc není využitelná ve všech případech. 
 
Zákon o spotřebních daních pivovaru ani neumožňuje pivo, které bylo uvedené do volného daňového 
oběhu (s výjimkou reklamovaného nebo nepřevzatého piva), přepracovat ve výrobních prostorách 
pivovaru (daňového skladu), tedy jeho zařazení zpět do výrobního procesu (např. proces dokvašování 



v ležáckých tancích) ze zákona možný není. Dle názoru Celní správy ČR by došlo k naplnění skutkové 
podstaty přestupku podle § 135a zákona o spotřebních daních.  
 
Současné znění zákona o spotřebních daních tak pivovarům fakticky téměř neumožňuje vzniklou situaci 
řešit, aniž by jim vznikla značná finanční ztráta a aniž by došlo k plýtvání surovinami. 
 
2) Zcela identická situace nastává u piva, které pivovary dodaly do svých vlastních hospod a ještě nebylo 
prodáno zákazníkům (pivo již tedy bylo distribuováno do hospody, ale ještě nedošlo k jeho prodeji 
spotřebitelům). Ani v tomto případě zákon o spotřebních daních neumožňuje požádat o vrácení 
spotřební daně, ani pivo bez dalšího vrátit na daňový sklad. 
 
Mimo výše uvedené, stejné dopady nastávají u piva, které bylo umístěno na distribuční nedaňový sklad 
a před jeho dodáním odběrateli byla zjištěna nějaká vada tohoto piva (či jeho obalu), která neumožňuje 
jeho prodej odběratelům. Zde se v plné míře projevuje nerovný přístup k výběru spotřební daně u piva 
založený zákonem o spotřebních daních. Jestliže je vada výrobku zjištěna odběratelem, může být pivo 
vráceno na daňový sklad a pivovaru je vrácena spotřební daň z tohoto piva. Jestliže se ta samá vada 
zjistí u piva, které se ještě nachází v distribučním nedaňovém skladu pivovaru nebo v hospodě 
provozované pivovarem, pivo nemůže být vráceno na daňový sklad a pivovaru nemá nárok na vrácené 
spotřební daně z tohoto piva. 
 
Současné znění zákona o spotřebních daních tak zcela evidentně porušuje zásadu daňové neutrality, 
která představuje vyjádření zásady rovného zacházení, tak jak ji již mnohokrát vymezil Soudní dvůr 
Evropské unie ve své judikatuře. Relevantní ustanovení zákona o spotřebních daních porušuje zásadu 
rovného zacházení dlouhodobě, ale současná mimořádná situace značným způsobem vede v jeho 
důsledku k obrovskému nárůstu škod na straně pivovarů. 
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, současné znění zákona o spotřebních daních (i) je zcela nevyhovující, 
(ii) zakládá v rozporu s judikaturou Soudního dvora nerovný přístup, (iii) nutí pivovary k neekonomickým 
postupům, (iv) vede k plýtvání surovinami a (v) zatěžuje pivovary dalšími zbytečnými administrativními 
a finančními náklady. Tyto negativní dopady byly dále prohloubeny a navýšeny současnou mimořádnou 
situací, kdy škody vzniklé pivovarům se pohybují v řádech stovek miliónů Kč (nejedná se jen o samotnou 
nevrácenou spotřební daň, ale i všechny související náklady). Za dané situace nelze ani vyloučit, že 
pivovary budou žádat úhradu těchto škod od České republiky. 
 
Vzhledem ke stanoviskům, které k této problematice průběžně vydává Celní správa České republiky, 
se jako jediná možnost jeví okamžitá novela zákona o spotřebních daních. V současné době byl do 
Poslanecké sněmovny předložen návrh novely zákona o spotřebních daních, který řeší dopady 
mimořádné situace u tabákových výrobků (sněmovní tisk 825). Bylo by tak možné v rámci tohoto 
sněmovního tisku projednat i odpovídající změnu v oblasti piva, která by zároveň odstranila výše 
popsaný, dlouhodobě existující nerovný přístup zákona o spotřebních daních u piva (za zmínku stojí, 
že některé další vybrané výrobky, především minerální oleje, již mají vracení daně a umístění výrobků 
zpět do daňového skladu samostatně ošetřeny, takže by se nejednalo o žádný excesivní zásah do textu 
zákona o spotřebních daních) a zároveň umožnila pivovarům vyřešit současnou situaci se zdaněným 
pivem, které nebude možné do expirační lhůty spotřebovat. 
 
Předem děkujeme za Vaši pomoc v této věci.  
 
 
S pozdravem, 
 
Ing. Martina Ferencová 
výkonná ředitelka 
Český svaz pivovarů a sladoven, z.s. 
martina.ferencova@seznam.cz 


