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1 Úvod 

Jsou lidé, kteří si myslí, že pivo je české národní bohatství. Mým názorem je, že se 

stalo při nejmenším jednou z důležitých součástí české kultury a také jakousi chloubou doma i 

v zahraničí. Každý, kdo si v české restauraci dá guláš s knedlíkem nebo na Slovensku halušky 

se zelím, určitě zatouží po doušku dobře vychlazeného piva.  

Pivovarnictví je však především významnou součástí ekonomiky - znamená příjem do 

státního rozpočtu formou daní a přináší i jiný ekonomický prospěch pro společnost např. 

zaměstnání pro mnoho lidí a to jak u nás tak na Slovensku. Domnívám se tedy, že nejen díky 

kulturním aspektům získalo pivo vyráběné v České republice, chráněné zeměpisné označení 

Evropské unie „České pivo“. České pivo, jakož i pivo „plzeňského typu“ vyráběné na 

Slovensku, je exportováno do celého světa.  

Cílem mé práce je upozornit na provázanost daní a pivovarnictví, vysvětlit teoretické 

pojmy z daní a z pivovarnictví, popsat daňové systémy a porovnat daně s možným vlivem na 

pivovarnický sektor v České a Slovenské republice, analyzovat míru vlivu vybraných daní na 

pivovarnictví samostatně i ve srovnání se substituty a shrnout míru vlivu daní na 

pivovarnictví v České a Slovenské republice. 

V první části bakalářské práce se budu zabývat teorií daní, vysvětlím důležité pojmy 

z pivovarnictví a popíšu daňové systémy a jednotlivé daně obou vybraných zemí.  

V druhé části budu analyzovat vliv daní na pivovarnictví a sektory, které 

s pivovarnictvím přímou souvisí, tudíž se vzájemně dost ovlivňují. Dále budu analyzovat 

daňové vlivy a provázanost spotřeby piva s jeho substituty. 

V poslední části se budu věnovat vyhodnocování a porovnávání výsledků obou zemí, 

tedy shrnutí všech dostupných informací.  
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2 Teoretické pojmy z daní a z pivovarnictví 

2.1 Daňové pojmy 

Daň je povinná, neekvivalentní a neúčelová zákonem určená platba do veřejného 

rozpočtu, tedy je jednostrannou povinností bez nároku plátce na plnění ze strany státu. Daně 

jsou placené pravidelně (např. daň z příjmu fyzických a právnických osob; daň z přidané 

hodnoty), nebo při určitých okolnostech (např. daň dědická, daň darovací, daň z převodu 

nemovitostí). 

Ekonomická činnost je soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících 

služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vědecké, literární, 

umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i činnost lékařů, právníků, inženýrů, architektů, 

dentistů a účetních znalců. 1 Ekonomickou činností se rozumí také využití hmotného a 

nehmotného majetku za účelem zisku.  

Úplata je částka v penězích nebo v jiných platebních prostředcích nahrazující peníze, 

popřípadě hodnota poskytnutého nepeněžitého plnění. 

2.2 Pojmy z pivovarnictví 

Pivo 

„Podle českých předpisů se pivem rozumí pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny 

připravené ze sladu, vody, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových 

produktů, který vedle kvasným procesem vzniklého alkoholu (ethanolu) a oxidu uhličitého 

obsahuje i určité množství neprokvašeného extraktu.“ 2 

Objemová procenta 

Objemová procenta udávají koncentraci lihu ve výrobku tj. 1,2 % objemových 

alkoholu znamená, že ve 100 litrech výrobku je obsaženo 1,2 litru alkoholu. 

                                                 
1 http://www.podnikatel.cz/slovnicek/ekonomicka-cinnost/ 
2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Pivo 
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Stupně Plato  

Koncentrace piva se vyjadřuje v procentech extraktu původní mladiny před zkvašením a 

je považována za koncentraci vyjádřenou ve stupních Plato. Pivo běžně označované jako 

„dvanáctka“ neobsahuje 12 % alkoholu, ale pouze okolo 4-5 % alkoholu. 

Mladina 

„Mladina je základní meziprodukt při výrobě piva. Jedná se o ochmelenou sladinu, 

která je výstupním produktem při vaření piva. Mladina postupuje s varny na hlavní kvašení, 

kde po přídavku kvasnic jsou cukerné látky přetvářeny kvasinkami na alkohol a oxid 

uhličitý.“ 3 

HORECA 

Termín „HORECA“ vznikl z anglických slov HOTEL, RESTAURANT, CAFÉ. 

Takto je označováno pohostinství, tedy podniky, které se zabývají přípravou a servírováním 

jídel a nápojů. 

2.3 Daně v České republice 

Daně se v České republice dělí na přímé a nepřímé. Základním rozdílem je v předmětu 

zdanění. Přímá daň zdaňuje příjmy a majetek poplatníka, nepřímá zdaňuje spotřebu zboží a 

služeb. 

Přímé daně: 

 Daně z příjmů:  

○ Daň z příjmů fyzických osob 

○ Daň z příjmů právnických osob 

 Majetkové daně:  

○ Daň z nemovitostí  

○ Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí  

○ Silniční daň  

Nepřímé daně: 

○ Daň z přidané hodnoty  

○ Spotřební daně  

○ Ekologické daně  

                                                 
3 http://www.svet-piva.cz/clanky/slovnik-pivovarskych-pojmu.php 
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2.3.1 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 4 

Daň z příjmů fyzických osob je povinná platba osob, které mají bydliště na území 

České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v České republice i ze zdrojů v zahraničí.  

Jedná-li se o fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky, platí daň pouze 

z příjmů plynoucích ze zdrojů České republiky. Předmětem daně jsou příjmy ze závislé 

činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy 

z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Základem pro výpočet daně 

součet všech příjmů snížených o výdaje, které byly vynaloženy na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů. Pokud má poplatník více druhů příjmů, pak je základem pro výpočet daně 

součet dílčích základů daně. Sazba daně z příjmů FO činí 15% ze zaokrouhleného základu 

daně. Poplatník daně je i plátcem. Výjimku tvoří poplatníci mající příjem ze závislé činnosti a 

z funkčních požitků (zaměstnanci), za ty odvádí daň z příjmu zaměstnavatel. 

Daň z příjmů právnických osob jsou povinny platit právnické osoby, které mají sídlo 

na území České republiky a to jak z příjmů plynoucích ze zahraničí, tak z příjmů plynoucích 

z tuzemských zdrojů. Poplatníkům, kteří nemají sídlo na území České republiky, vzniká 

daňová povinnost pouze z příjmů plynoucích ze zdrojů v České republice. Předmět daně jsou 

příjmy (výnosy) ze všech činností a veškerý ostatní majetkový prospěch. Základem daně je 

rozdíl mezi příjmy a výdaji, tedy hospodářský výsledek. Sazba daně z příjmů PO je 19% ze 

zaokrouhleného základu daně. Plátce daně z příjmů je v tomto případě vždy poplatník. 

Každá právnická osoba, založená za účelem podnikání má povinnost k dani z příjmů 

právnických osobo a každá firma má zaměstnance, kteří jsou povinni k dani z příjmů 

fyzických osob. Vliv této daně z příjmů na pivovarnictví dle mého názoru spočívá v tom, že 

by velké daňové zatížení mohlo být neúnosné a vést až ke krachu některých pivovarů. 

2.3.2 Daň z nemovitostí 5 

Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky a stavby na území České republiky 

vedené v katastru nemovitostí. Povinnost platit tuto daň vzniká především vlastníkovi stavby 

nebo pozemku. V základu daně u pozemků je nejvýznamnějším činitelem skutečná výměra 

pozemku v m2, která se pak násobí částkami podle toho, o jaký druh pozemku jde. Sazba 

                                                 
4 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „zákon o daních z příjmů“) 
5 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“) 
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daně se určuje také podle druhu pozemku. Podobně tomu je i u staveb, kde hlaví roli 

v základu daně hraje zastavěná plocha v m2, sazba závisí na typu stavby.  

Tato daň může mít vliv na pivovarnictví, ale myslím si, že zanedbatelný. Nemovitosti 

pivovar nemusí nutně vlastnit, má možnost si sám zvolit, zda je pro něj výhodnější pronájem 

nebo vlastnictví. 

2.3.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 6 

Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví ze závěti nebo ze zákona. 

Předmětem daně je movitý majetek a nemovitosti, které se nacházejí v České republice. 

Základem daně je cena majetku nabytá dědicem snížená o položky uvedené v § 4 zákona o 

dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Sazba daně dědické závisí na výši 

daňového základu a zařazení do skupiny, která vyjadřuje vztah poplatníka a zůstavitele. Pro 

účely daně dědické, jsou to tyto tři skupiny: 

I. Příbuzní v řadě přímé a manželé 

II. Příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí 

(zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které 

se zůstavitelem žily nejméně jeden rok před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a 

které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na 

zůstavitele.  

III. Ostatní fyzické a právnické osoby 

Od daně dědické jsou osvobozeny osoby v I. a ve II. skupině. Při výpočtu daně se 

výsledná částka, která se vypočítá podle níže uvedené tabulky (Tabulka 2.3.3.1), vynásobí 

koeficientem 0,5. 

Poplatník daně darovací je nabyvatel. Předmětem daně je bezúplatné nabytí 

majetku movitého, nemovitostí nebo jiného majetkového prospěchu. Základ daně je cena 

majetku snížená o položky uvedené v § 7 zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu 

nemovitostí, což jsou např. prokázané dluhy nebo cena majetku osvobozeného od daně 

darovací. Sazba daně darovací a dědické závisí na výši daňového základu a zařazení do 

skupiny, která vyjadřuje vztah poplatníka a dárce. Pro účely daně darovací, jsou to tyto tři 

skupiny: 

                                                 
6 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění (dále jen 

„zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí“) 
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I. Příbuzní v řadě přímé a manželé 

II. Příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí 

(zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které 

s dárcem žily nejméně jeden rok před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto 

důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce. 

III. Ostatní fyzické a právnické osoby 

Od daně darovací jsou osvobozeny osoby v I. a ve II. skupině.  

Sazby daně dědické a darovací u osob zařazených ve III. skupině 

Od Do Sazba daně 7 

0 Kč 1 000 000 Kč 7,0 % 

1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 70 000 Kč + 9,0 % 

2 000 000 Kč 5 000 000 Kč 160 000 Kč + 12,0 % 

5 000 000 Kč 7 000 000 Kč 520 000 Kč + 15,0 % 

7 000 000 Kč 10 000 000 Kč 820 000 Kč + 18,0 % 

10 000 000 Kč 20 000 000 Kč 1 360 000 Kč + 21,0 % 

20 000 000 Kč 30 000 000 Kč 3 460 000 Kč + 25,0 % 

30 000 000 Kč 40 000 000 Kč 5 960 000 Kč + 30,0 % 

40 000 000 Kč 50 000 000 Kč 8 960 000 Kč + 35,0 % 

50 000 000 Kč a více 12 460 000 Kč + 40,0 % 

Tabulka 2.3.3.1 Sazby daně dědické a darovací u osob zařazených ve III. skupině 

Zdroj: Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí 

Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je prodávající nebo nabyvatel, v případě, že 

jde o výměnu nemovitostí, jsou poplatníky převodce i nabyvatel. Předmětem daně je převod 

nemovitosti za úplatu nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Základem daně je cena 

nemovitosti podle § 10 zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Sazba 

daně činí 3% ze základu daně. 

                                                 
7 Procentní sazba je vypočtena vždy ze základu přesahujícího předchozí strop pro sazbu daně. 
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Daně dědická a darovací nebude mít vliv na pivovarnictví téměř žádný, právnické 

osoby obvykle majetek nedědí a dary jsou spíše výjimečné. Daň z převodu nemovitostí by 

mohla mít vliv, ale domnívám se, že k převodu nebo přechodu nemovitosti nedochází tak 

často, aby to ovlivnilo chod pivovarů. 

2.3.4 Silniční daň 8 

Předmětem silniční daně jsou vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny 

určená k přepravě nákladů registrována v České republice a vozidla registrována a 

provozována v České republice, pokud jsou používána k podnikání. Poplatníkem je nejčastěji 

provozovatel nebo uživatel vozidla. Základ daně je u osobních automobilů zdvihový objem 

motoru v cm3 nebo součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet 

náprav a návěsů. U ostatních vozidel pak největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav. 

Sazby se odvíjejí podle technických parametrů daného automobilu.  

Daň silniční určitě bude mít vliv na pivovarnictví. Pivo, jakož i všechny ostatní 

výrobky v jiných průmyslových oborech, je třeba transportovat z místa výroby do místa 

prodeje. Touto daní se však ve své práci podrobněji zabývat nebudu, protože je její vliv těžko 

vyčíslitelný.  

2.3.5 Daň z přidané hodnoty 9  

Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboží, převod nemovitosti, 

poskytnutí služby za úplatu s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského 

státu Evropské unie za úplatu s místem plnění v tuzemsku a dovoz zboží s místem plnění v 

tuzemsku. Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje 

ekonomickou činnost. Základem daně je úplata, kterou obdržel nebo obdrží plátce, bez daně 

za zdanitelné plnění. Do základu daně se také zahrnují jiné daně, cla, poplatky, spotřební daně 

atd. Daň se vypočte jako základ daně násobený sazbou. Sazba je rozdělena na základní a 

sníženou, kdy základní činí 20% a snížená 10%. Zboží a služby podléhající snížené sazbě 

DPH jsou uvedeny v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 k zákonu o DPH. Jedná se například o 

potraviny, nealkoholické nápoje, farmaceutické výrobky používané pro zdravotní péči či 

prevenci nemocí, ubytovací služby, pravidelná hromadná doprava cestujících a zavazadel atd. 

                                                 
8 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění (dále jen „zákon o dani silniční“) 
9 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) 
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Daň z přidané hodnoty bude mít významný vliv na pivovarnictví. Pivo podléhá i dani 

spotřební, která je součástí základu pro výpočet DPH, díky čemuž je odvedená daň vyšší než 

u jakéhokoliv jiného výrobku, na který je uvalena pouze daň z přidané hodnoty. 

2.3.6 Spotřební daně 10 

Obecně jsou předmětem daně vybrané výrobky dovezené nebo vyrobené na 

daňovém území Evropského společenství, nejedná se tedy pouze o výrobu nebo dovoz 

spojený s územím České republiky. Daň se spočítá násobením základu daně sazbou 

stanovenou pro příslušný výrobek. Vybranými výrobky jsou podle zákona o spotřebních 

daních minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty a tabákové výrobky. 

2.3.6.1 Daň z minerálních olejů 

Předmětem daně z minerálních olejů jsou jak minerální oleje samotné, tak i jejich 

směsi nebo směsi s dalšími výrobky. Minerálními oleji se rozumí např. benzín, nafta, 

petroleje a odpadní oleje, směsmi pak jsou např. lihobenzín, směsná nafta atd. Základem 

daně je množství minerálních olejů vyjádřené v 1 000 litrech při teplotě 15°C. To neplatí pro 

těžké topné oleje a pro zkapalněné ropné plyny, u nichž je základem daně množství vyjádřené 

v tunách čisté hmotnosti. Sazby jsou uvedeny v pevné částce na určené množství, 

např. u motorového benzínu se jedná o částku 12 840 Kč/1 000 l. 

2.3.6.2 Daň z lihu 

Předmět daně z lihu je líh (etanol) obsažený ve výrobcích ve větším množství než 

1,2% objemových etanolu. Těmito výrobky se rozumí jakékoliv výrobky s výjimkou piva a 

vína, pokud koncentrace lihu v těchto výrobcích nepřesahuje 22 % objemových etanolu. 

Tato výjimka zabraňuje dvojímu zdanění u téhož výrobku, protože pivo a víno jsou předmět 

daně jiných spotřebních daní. Základem daně je množství lihu vyjádřené v hektolitrech 

etanolu při teplotě 20°C zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Sazbou daně je pevná částka 

určená na hektolitr etanolu (Tabulka 2.3.6.1). 

                                                 
10 Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění (dále jen „zákon o spotřebních daních“) 
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Sazby daně z lihu 

Text Sazba daně 
Líh obsažený ve výrobcích 28 500 Kč/hl etanolu 
Líh obsažený ve výrobcích (kromě destilátů z pěstitelského pálení) 28 500 Kč/hl etanolu 
Líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení 14 300 Kč/hl etanolu 
Líh obsažený v ostatních výrobcích  28 500 Kč/hl etanolu 
Tabulka 2.3.6.1 Sazby daně z lihu 

Zdroj: Zákon o spotřebních daních 

2.3.6.3 Daň z piva 

Pivem se podle zákona o spotřebních daních rozumí:  

• pivo s obsahem alkoholu větším než 0,5 % objemových alkoholu,  

• směsi piva s nealkoholickými nápoji s obsahem alkoholu větším než 0,5 % 

objemových alkoholu. 

Pivo s nižším objemem alkoholu není předmětem daně, jedná se 

např. o nízkoalkoholické pito pro řidiče.  

Malým nezávislým pivovarem je podle §82 zákona o spotřebních daních pivovar, 

jehož výroba piva nepřekročí 200 000 hl ročně, včetně piva vyrobeného v licenci. Dále 

nesmí být malý nezávislý pivovar závislý na jiném pivovaru a to ani právě ani hospodářsky, 

žádné skladovací prostory nejsou technologicky či jinak propojeny s prostorami jiného 

pivovaru. 

Základem daně z piva je množství piva vyjádřené v hektolitrech. Základní sazba daně 

z piva na 1 hektolitr za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny je 32 Kč. 

Snížená sazba daně z piva pro malé nezávislé pivovary se stupňuje podle množství 

vyrobeného piva v hl za rok za každé celé procento extraktu původní mladiny (Tabulka 

2.3.6.2) 

Snížené sazby spotřební daně z piva 

Velikostní skupina  
podle výroby v hl ročně 

Sazba daně za hl a každé hmotnostní 
procento extraktu původní mladiny 

do 10 000 včetně 16,00 Kč 
nad 10 000 do 50 000 včetně 19,20 Kč 
nad 50 000 do 100 000 včetně 22,40 Kč 
nad 100 000 do 150 000 včetně 25,60 Kč 
nad 150 000 do 200 000 včetně 28,80 Kč 
Tabulka 2.3.6.2 Snížené sazby spotřební daně z piva 

Zdroj: Zákon o spotřebních daních 
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2.3.6.4 Daň z vína 

Předmětem daně z vína jsou vína a meziprodukty s obsahem alkoholu větším než 

1,2 % objemových alkoholu, ale ne větším než 22 % objemových alkoholu.  

Vína se pro účely zákona o spotřebních daních dělí do tří základních kategorií:  

 Vína šumivá (např. Bohemia Sekt) 

 Vína tichá (např. Rulandské modré, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, apod.) 

 Meziprodukty (např. burčák, medovina)  

Základ daně je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. Sazba 

daně je pevná částka: 

 pro šumivá vína se jedná o částku 2 340 Kč/hl,  

 pro tichá vína 0 Kč/hl, 

 pro meziprodukty 2 340 Kč/hl. 

2.3.6.5 Daň z tabákových výrobků  

Předmětem daně jsou cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření, tedy 

tabákové výrobky. Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného 

spotřebitele, pro pevnou část daně je množství vyjádřené v kusech. Cena cigaret pro 

konečného spotřebitele je stanovena jako cena pro konečného spotřebitele jednotkového 

balení určeného k přímé spotřebě. Tato cena obsahuje i DPH. Základem daně u doutníků a 

cigarillos je množství vyjádřené v kusech, u tabáku ke kouření množství vyjádřené 

v kilogramech. 

Sazba daně u cigaret, jak jsem již zmínila, se dělí na procentní a pevnou část: 

 procentní část je 28 %, 

 pevná část 1,07 Kč/kus, 

 dohromady však nejméně 2,01 Kč/kus. 

 Sazba daně pro doutníky a cigarillos je 1,15 Kč/kg, pro tabák ke kouření a ostatní 

tabák 1 340,00 Kč/kg. 
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2.3.7 Ekologické daně 11 

Ekologické daně představují nejmladší daně v českém daňovém systému a jsou 

označovány jako tzv. nápravné daně. Daň má vyjadřovat náklady společnosti na odstranění 

negativní externality, kterou je znečištění životního prostředí škodlivými látkami, které 

neprospívají jak člověku samotnému, tak i celé planetě. Nápravné daně tedy mají napravovat 

selhání trhu. Ekologické daně, podobně jako daně spotřební, mají omezovat spotřebu určitých 

produktů, popřípadě motivovat spotřebitele k využití alternativních zdrojů. 

2.3.7.1 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

Předmětem daně je zemní plyn ve zkapalněném i plynném stavu, bioplyn, svítiplyn, 

vodní plyn, generátorový plyn, metan a další plyny, které jsou určeny pro:  

 pohon motorů 

 výrobu tepla 

 další specifické účely, tj. pro stacionární motory, pro stroje používané na 

stavbách nebo při stavebně inženýrských a veřejných pracích a dále použití 

plynů pro vozidla, která nejsou určena vůbec pro jízdu na veřejných cestách 

nebo která nejsou schválena k používání především na veřejných silnicích (např. 

frézy, kombajny apod.) 

 blíže nespecifikované účely (všechny ostatní možnosti použití plynů, kromě 

třech výše uvedených). 

Plátcem daně jsou dodavatelé plynu, kteří tento plyn dodali v tuzemsku konečnému 

spotřebiteli, provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy nebo podzemního zásobníku 

plynu, každá FO nebo PO, která:  

• použila plyn zdaněný nižší sazbou daně pro účely, k nimž se váže vyšší sazba 

• použila plyn osvobozený od daně pro účely, k nimž se osvobození neváže 

• spotřebovala plyn nezdaněný pro účely, k nimž se váže zdanění 

Základem daně je množství plynu v MWh spáleného tepla. Sazba daně jsou určeny 

podle účelu použití plynu. Pro výrobu tepla a další specifické účely 30,60 Kč/MWh, pro 

                                                 
11 Vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění ( části 45., 46. a 

47.) 
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pohon motorů a blíže nespecifikované účely to je od začátku roku 2008 do konce roku 2011 

0 Kč/MWh. Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně příslušnou sazbou. 

2.3.7.2 Daň z pevných paliv 

Předmět daně je: 

 černé a hnědé uhlí, brikety, koks a polokoks z černého a hnědého uhlí nebo 

z rašeliny, bulety a další paliva,  

 ostatní uhlovodíky v případě, že jsou použity pro výrobu tepla (např. dehet a 

smola). 

Plátcem daně jsou dodavatelé paliv, kteří paliva dodali v tuzemsku konečnému 

spotřebiteli, všechny FO nebo PO, které:  

• použily paliva osvobozená od daně pro účely, s nimiž není spojeno osvobození, 

• spotřebovaly nezdaněná paliva pro účely, k nimž se váže zdanění. 

Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním 

vzorku. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ. Výše daně se spočítá jako základ daně násobený 

sazbou. 

2.3.7.3 Daň z elektřiny 

Předmět daně je elektřina. Plátcem daně je dodavatel, který elektřinu dodal 

v tuzemsku konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční  a přenosové soustavy a každá 

FO nebo PO, která:  

• použila elektřinou osvobozenou od daně pro účely, k nimž se neváže daňové 

osvobození 

• spotřebovala nezdaněnou elektřinu pro účely, k nimž se váže zdanění. 

Základem daně je množství elektřiny v MWh, sazba daně činí 28,30 Kč/MWh, 

výpočet spočívá ve vynásobení základu daně a sazby. 

2.3.8 Ostatní daňové příjmy 

Za ostatní daňové příjmy se považuje sociální zabezpečení, příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění. Tyto odvody sice nejsou daněmi, 

avšak mají stejný charakter. 
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2.4 Daně ve Slovenské republice 

Ve Slovenské republice dělíme daně na místní a státní, které jsou dále členěny na 

přímé a nepřímé. Ve své bakalářské práci se budu podrobněji zabývat daněmi státními, 

z místních vyberu pouze ty, které souvisí s tématem. Na rozdíl od české daňové soustavy je ve 

slovenské pro každou spotřební daň zvláštní zákon a nevybírá se daň darovací a dědická. 

Přímé daně: 

 Daň z příjmů:  

○ Daň z příjmů fyzických osob 

○ Daň z příjmů právnických osob 

 Majetkové daně: 

○ Daň z nemovitostí 

○ Daň dědická (zrušena), darovací (zrušena) a z převodu a přechodu 

nemovitostí  

○ Silniční daň (tzv. „Cestnú daň“ nahradila Daň z motorových vozidel, která 

patří k místním daním)  

Nepřímé daně: 

○ Daň z přidané hodnoty  

 Spotřební daně  

○ Daň z vína 

○ Daň z piva 

○ Daň z minerálního oleje 

○ Daň z lihu 

○ Daň z elektřiny, uhlí a zemního plynu 

○ Daň z tabákových výrobků 

2.4.1 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 12 

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy právních subjektů, 

zejména obchodních společností, což jsou akciové společnosti (a.s.), společnosti s ručením 

                                                 
12 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v platném znění (dále jen „zákon o dani z příjmů SR“) 
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omezeným (s.r.o.), a družstev. Při zjišťování základu daně se vychází z rozdílu mezi příjmy 

a výdaji nebo z výsledku hospodaření, který se dále upravuje. Základ daně je možno snížit o 

ztrátu z minulých let. Sazba daně činí 19 % ze základu sníženého o daňovou ztrátu. 

Předmětem daně fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti, z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy. 

Základ daně se zjistí jako součet dílčích základů daně podle jednotlivých druhů příjmů a je 

možné jej snížit o daňovou ztrátu, která se však nemůže uplatnit u příjmů ze ZČ, a o 

nezdanitelné části základu daně. Platby sociálního pojištění jsou daňovým výdajem. Sazba 

daně činí 19 % ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně. 

2.4.2 Daň z nemovitostí 13 

Daň z nemovitostí zahrnuje daň z pozemků, ze staveb a z bytů. Poplatníkem je 

nejčastěji vlastník nebo správce nemovitostí. Základem daně u pozemků je hodnota 

pozemku určená vynásobením výměry pozemků v m2 a hodnoty půdy či pozemku za 1 m2, 

roční sazba je 0,25 %. Základem daně u staveb je výměra zastavěné plochy v m2, roční 

sazba daně je 0,033 eur za každý i započatý m2 zastavěné plochy. U bytů je základem daně 

výměra podlahové plochy bytu v m2 a stejně jako u staveb činí sazba daně 0,033 eur za 

každý i započatý m2 podlahové plochy. Výše daně se vypočítá jako součin základu daně a 

sazby daně. 

2.4.3 Daň z převodu a přechodu nemovitostí 14 

Poplatníkem této daně je převodce nebo nabyvatel, v případě výměny nemovitostí se 

poplatníky stávají převodce i nabyvatel. Dále může být poplatníkem věřitel (při zabezpečení 

závazku převodem práva) nebo člen družstva či společník (při vkladu nemovitosti do 

obchodní společnosti). Předmětem daně je úplatný převod nebo přechod vlastnictví 

k nemovitostem na území Slovenské republiky. Základem daně je buď cena dohodnutá nebo 

všeobecná hodnota nemovitosti, vždy vyšší částka. U výměny nemovitostí je základem daně 

všeobecná hodnota jedné nemovitosti, pokud nejsou tyto hodnoty stejné, pak platí ta vyšší. 

Sazbou daně jsou 3 % ze základu daně. 

                                                 
13 Zákon č. 582/2004 Z. z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, v platném znění (dále jen „zákon o místních daních SR“) 
14 Zákon č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, v platném znění 
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2.4.4 Silniční daň 15 

Předmětem daně je motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které se používá ve 

Slovenské republice k podnikání. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, nebo jejich 

organizační složka zapsaná do obchodního registru. Základem daně u osobního automobilu 

je zdvihový objem motoru v cm3, u autobusu a užitkového vozidla jejich celková hmotnost 

v tunách a počet náprav. 

2.4.5 Daň z přidané hodnoty 16 

Předmětem daně je dodání zboží a poskytnutí služby za protihodnotu ve Slovenské 

republice, nabytí zboží ve Slovenské republice z jiného členského státu Evropské unie a 

dovoz zboží do Slovenské republiky. Osoba povinná k dani je stejně jako v České republice 

každá osoba, která uskutečňuje ekonomickou činnost. Základ daně tvoří protihodnota, kterou 

dodavatel obdržel nebo obdrží, snížená o daň. Jestliže se jedná o dovezené zboží, základ daně 

je hodnota určená na celní účely podle celních předpisů. Do základu daně se zahrnují i jiné 

daně, cla a poplatky, související náklady jako např. provize, balné apod. Sazba je 

rozdělena na základní a sníženou. Základní činí 19 % ze základu daně a na zboží uvedené 

v příloze č. 7 se uplatňuje snížená sazba daně ve výši 10 % ze základu daně. Základní 

sazba DPH se od 1.1.2011 dočasně zvyšuje o jeden procentní bod, tedy na 20 %, a to do 

doby, než schodek veřejné správy dosáhne úrovně méně než 3 % HDP. 

Snížená sazba DPH se podobně jako v ČR uplatňuje na některé zboží, tedy např. na 

antibiotika nebo farmaceutické výrobky, ale najdou se zde i odlišnosti. Například v českém 

zákoně o DPH jsou v příloze pro sníženou sazbu uvedené potraviny a nealkoholické nápoje, 

což ve slovenském zákoně nenajdeme a tudíž podléhají sazbě základní. 

2.4.6 Spotřební daně  

Spotřební daně jsou stejně jako v České republice daněmi selektivními. Rozdíl spočívá 

pouze v tom, že jsou do zákonů o spotřebních daních zahrnuty i tzv. daně ekologické a každá 

spotřební daň má svůj vlastní zákon. 

                                                 
15 Zákon č. 582/2004 Z. z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, v platném znění 
16 Zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH SR“) 
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2.4.6.1 Daň z vína 17 

Předmětem daně je víno vyrobené, dodané z jiného členského státu nebo dovezené 

ze třetí země na území Slovenské republiky. Vínem se rozumí víno tiché, šumivé a 

meziprodukt podle § 4 zákona o spotřební dani z vína. Základem daně je množství vína 

vyjádřené v hektolitrech, daň se pak vypočítá jako součin základu daně a příslušné sazby. 

Sazba daně je stejně jako v České republice pevná částka. Pro šumivá vína se jedná o 

částku 79,66 eur/hl, pro šumivá vína s obsahem alkoholu méně než 8,5 % objemu 

56,42 eur/hl, pro tichá vína 0 eur/hl a pro meziprodukty 82,98 eur/hl.  

2.4.6.2 Daň z piva 18 

Předmětem daně je pivo vyrobené, dodané z členského státu Evropské unie nebo 

dovezené ze třetí země na území Slovenské republiky. 

Pivem se pro účely zákona o spotřební dani z piva rozumí: 

• pivo s obsahem alkoholu větším než 0,5 % objemu, který vznikl lihovým 

kvašením mladiny; 

• směsi piva s nealkoholickými nápoji s obsahem alkoholu větším než 0,5 % 

objemových alkoholu. 

Malým samostatným (nezávislým) pivovarem je podle § 5 zákona o spotřební dani z 

piva pivovar: 

• jehož celková roční výroba piva nepřekročí 200 000 hl  

• není majetkově nebo personálně závislý na jiném pivovaru 

• nevyrábí pivo na základě licence 

• výrobní a provozní prostory nejsou technologicky propojené s prostory jiného 

pivovaru 

Základem daně je množství piva vyjádřené v hektolitrech. Daň se vypočítá jako 

součin základu daně, koncentrace piva ve stupních Plato a příslušné sazby daně. Základní 

sazba daně je 1,65 eur/stupeň Plato/hl. Snížená sazba daně činí 1,22 eur/stupeň Plato/hl a 

je určená pro pivo vyrobené v malých samostatných pivovarech na území Slovenska nebo pro 

                                                 
17 Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, v platném znění (dále jen „zákon o spotřební dani z vína“) 
18 Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva, v platném znění (dále jen „zákon o spotřební dani z piva“) 
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pivo dodané do Slovenské republiky z členského státu Evropské unie, pokud bylo vyrobeno 

v malém samostatném pivovaru, podle právních předpisů tohoto členského státu. 

2.4.6.3 Daň z minerálního oleje 19 

Předmětem daně jsou minerální oleje vyrobené, dodané z jiného členského státu nebo 

dovezené ze třetí země na území Slovenské republiky. Za minerální oleje se podle zákona o 

spotřební dani z minerálního oleje považují: 

• Pohonné látky – určené na pohon benzínových, naftových a leteckých motorů a 

motorů upravených na spalování plynných uhlovodíků uvedených do kapalného 

stavu. 

• Palivo – minerální olej určený na výrobu tepla 

• V některých případech i biogenní látky určené v § 7 zákona o spotřební dani 

z minerálního oleje. 

Základem daně je množství minerálního oleje vyjádřené v litrech při teplotě 15°C nebo 

v kilogramech anebo také množství v něm obsažené energie vyjádřené v GJ. Daň se vypočítá 

jakou součin základu daně a příslušné sazby daně. Tyto sazby daně jsou určeny takto 

(Tabulka 2.4.6.1): 

Sazby spotřební daně z minerálních olejů 

Text Sazba daně 

Motorový benzín s obsahem olova do 0,013 g/l 514,50 eur/1 000 l 

Motorový benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l 597,49 eur/1 000 l 

Střední olej 481,31 eur/1 000 l 

Plynový olej (s výjimkou snížené sazby daně) 481,31 eur/1 000 l 

Topný olej 26,55 eur/1 000 kg 

Zkapalněné plynné uhlovodíky: 

- určené na použití jako pohonná hmota 258,91 eur/1 000 kg 

- určené na použití jako palivo 0 eur/1 000 kg. 
Tabulka 2.4.6.1 Sazby spotřební daně z minerálních olejů 

Zdroj: Zákon o spotřební dani z minerálního oleje 

                                                 
19 Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, v platném znění (dále jen „Zákon o spotřební 

dani z minerálního oleje“) 
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Snížená sazba daně je stanovena ve výši 258,91 eur/1 000 l na plynové oleje označené 

v souladu se zákonem, pokud jsou určené na použití jako: 

• Palivo 

• Pohonná hmota pro pohon: 

- Kolejových vozidel používaných v železniční dopravě a při provozování, 

opravě a údržbě železniční sítě, vykovávaných v rámci podnikání, 

- Výrobních strojů používaných v rámci podnikání 

- Motorů stacionárních zařízení určených na výrobu elektrické energie 

2.4.6.4 Daň z lihu 20 

Předmětem daně je líh vyrobený, dodaný z jiného členského státu EU nebo dovezený 

z třetí země na území Slovenské republiky. Lihem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobky 

s obsahem alkoholu více než 1,2 % objemu a pokud koncentrace lihu v těchto výrobcích 

nepřesahuje 22 % objemu. Výjimku tvoří piva a vína, která se zdaňují podle zvláštních 

zákonů (Zákon o spotřební dani z piva a Zákon o spotřební dani z vína). Základem daně je 

množství lihu vyjádřené v hektolitrech 100 % alkoholu (dále jen „hl a.“) při teplotě 20°C. 

Daň se vypočítá jako součin základu daně a příslušné sazby. Odvodovou jednotkou množství 

lihu je litr 100 % alkoholu (dále jen „l a.“) při teplotě 20°C. Základní sazba daně je 

939,38 eur/hl a., snížená sazba činí 469,69 eur/hl a. Snížená sazba daně se používá na líh 

vyrobený v lihovarnickém závodě na pěstitelské pálení ovoce do množství 30 l a. 

z vyrobeného lihu pro jednoho pěstitele a jeho domácnost za jedno období. 

2.4.6.5 Daň z elektřiny, uhlí a zemního plynu 21 

Daň z elektřiny 

Předmětem daně je elektřina. Základ daně tvoří množství elektřiny vyjádřené 

v megawatthodinách (MWh). Daň se vypočítá jako součin základu daně a příslušné sazby 

daně. Sazba daně na elektřinu je od 1.1.2010 ve výši 1,32 eur/MWh (v období od 1.7.2008 

do 31.12.2009 byla tato sazba ve výši 0,66 eur/MWh). 

                                                 
20 Zákon č. 105/2004 Z.z., o spotrebnej dani z liehu, v platném znění (dále jen „Zákon o spotřební dani z lihu“) 
21 Zákon č. 609/2007 Z. z., o spotrebnej dani elektriny, uhlia a zemneho plynu, v platném znění (dále jen „Zákon 

o spotřební dani z elektřiny, uhlí a zemního plynu“) 
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Daň z uhlí 

Předmět daně je černé a hnědé uhlí, koks a polokoks z černého uhlí a ostatní pevné 

uhlovodíky. Základem daně je množství uhlí vyjádřené v tunách (t). Daň se vypočítá jako 

součin základu daně a příslušné daňové sazby. Sazba daně je ustanovena jako pevná částka 

10,62 eur/t. 

Daň ze zemního plynu 

Předmětem daně je zemní plyn, základem daně pak množství zemního plynu 

vyjádřené v MWh. Daň se vypočítá jako součin základu daně a příslušné sazby daně. Sazby 

daně jsou stanoveny jako pevné částky (Tabulka 2.4.6.2). 

Sazby daně ze zemního plynu 

Období Pohonné látky Palivo na výrobu tepla 

 1.7.2008 - 31.12.2009 6,63 eur/MWh 0,66 eur/MWh 

 Od 1.1.2010 13,27 eur/MWh 1,32 eur/MWh 
Tabulka 2.4.6.2 Sazby daně ze zemního plynu 

Zdroj: Zákon o spotřební dani z elektřiny, uhlí a zemního plynu, čtvrtá část 

2.4.6.6 Daň z tabákových výrobků 22 

Předmětem daně jsou tabákové výrobky vyrobené, dodané z jiného členského státu 

Evropské unie nebo dovezené ze třetí země na území Slovenské republiky. Tabákovými 

výrobky jsou cigarety, doutníky, cigarillos a tabák.  

Doutníky, cigarillos a tabák 

Základem daně je množství tabákových výrobků v kusech nebo v kilogramech. Daň 

z doutníků, cigarillos a tabáku se vypočítá jako součin základu daně a sazby daně. Sazba 

daně pro doutníky a cigarillos je 69,70 eur/1 000 kusů, pro tabák pak 64,06 eur/kg. 

Cigarety 

Základ daně pro cigarety je počet kusů cigaret ve spotřebitelském balení a cena 

cigaret uvedená na kontrolní známce. Výši daně počítáme za pomocí kombinované sazby, 

která má specifickou a procentní částí. Daň se tedy spočítá jako součet specifické a procentní 

části daně, přičemž specifická část se vypočte jako součin počtu kusů ve spotřebitelském 

balení cigaret a částky určené pro specifickou část kombinované sazby daně. Specifická část 

                                                 
22 Zákon č. 106/2004 Z. z o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, v platném znění 
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daně je 52,44 eur/1 000 kusů, procentuální část je 24 % z ceny cigaret, minimální sazba 

daně z cigaret však činí 82,32 eur/1 000 kusů. Minimální sazba se použije, pokud výše 

kombinované daně přepočítané na jeden kus nedosáhne minimální sazby. 



 

 21 

3 Daně a pivovarnictví v České a Slovenské republice 

3.1 Význam piva pro společnost 

3.1.1 Pivo a společnost 

Pivo hraje významnou společenskou roli. Je to symbol pohostinství, družnosti a veselí, 

často může utvářet a formovat mezilidské vztahy. V mnoha částech Evropy, tedy i u nás a na 

Slovensku, jsou různé společenské aktivity a zvyklosti spojovány s konzumací piva: hraní 

karet, šipek, stolního fotbalu a podobných převážně hospodských her. Pivní festivaly se 

organizují a jsou populární po celém světě. Nejznámější evropský festival je rozhodně 

mnichovský Oktoberfest, který byl v Německu v roce 2010 organizován již po dvousté a 

navštívilo jej miliony návštěvníků z celého světa. Dokonce kulturní a sportovní události jsou 

často sponzorovány pivními značkami.  

Tato část práce bude založena na práci se statistickými daty a odhady podle studie 

vypracované společností Ernst & Young. Odhady vycházejí z následujících modelů a 

předpokladů.  

3.1.2 Vliv na zaměstnanost 

Přímý vliv na zaměstnanost vychází z počtu lidí zaměstnaných v pivovarnictví. Data 

pro zjištění tohoto vlivu byla získána z evropských statistik a výsledků dotazníků národních 

pivovarnických asociací.  
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Nepřímý vliv (Obrázek 3.1.2.1) na zaměstnanost se týká pracovních míst vytvořených 

v zásobovacím (dodavatelském) sektoru pro potřeby produkce a prodeje piva. Počáteční 

vlastnost odhadů na nepřímý vliv zaměstnanosti je impuls daný dodavatelům vyplývající 

z nákupů prováděných pivovarským sektorem.  

Model nepřímého vlivu na zaměstnanost 

 
Obrázek 3.1.2.1 Model nepřímého vlivu na zaměstnanost 

Zdroj: The Contribution made by Beer to the European Economy 
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Odvozený vliv vyplývající ze zaměstnání díky prodeji piva v pohostinství a 

maloobchodě je vytvořen následovně (Obrázek 3.1.2.2). 

Model vlivu na zaměstnanost v pohostinství 

 
Obrázek 3.1.2.2 Model vlivu na zaměstnanost v pohostinství 

Zdroj: The Contribution made by Beer to the European Economy 
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Schéma přidané hodnoty v důsledku výroby a prodeje piva 

 
Obrázek 3.1.3.1 Schéma přidané hodnoty v důsledku výroby a prodeje piva 

Zdroj: The Contribution made by Beer to the European Economy 
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Model celkových vládních výnosů 

 

Obrázek 3.1.4.1 Model celkových vládních výnosů 

Zdroj: The Contribution made by Beer to the European Economy 
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Výnosy z plateb souvisejících s příjmem zahrnují:  

• Daň z příjmů 

• Sociální zabezpečení placené zaměstnanci 

• Sociální zabezpečení placené zaměstnavateli 

3.2 Daně a pivovarnictví v České republice 

3.2.1 Pivovary a jejich produkce 

V České republice se podle nejnovějších informací nachází 48 velkých a středních 

pivovarů a 80 minipivovarů. Dohromady je tedy v Čechách a na Moravě 128 výrobců piva.  

Rok 2008 

Celková produkce piva v hektolitrech 19 810 000,0 

Celkový export piva v hektolitrech 3 710 000,0 

Celkový import piva v hektolitrech 140 000,0 

Celkový spotřeba piva v hektolitrech 16 240 000,0 

Spotřeba piva v litrech na osobu 158,1 

Tabulka 3.2.1.1 Údaje o produkci, spotřebě, importu a exportu piva za rok 2008 v ČR 

Zdroj: The Contribution made by Beer to the European Economy 

České pivo se vyváží do více než padesáti zemí celého světa. Asi 41 % vyváženého 

piva putuje do Německa, 14 % na Slovensko a 7 % do Velké Británie.  

3.2.2 Pivovarnictví a zaměstnanost 

Pivovary v České republice zaměstnávají přibližně 7 400 lidí. Nepřímo pak zajišťují 

práci uvnitř spolupracujících a zásobovacích sektorů, jako jsou například dodavatelé 

ječmene, chmele, lahví, sklenic, sudů, přepravek, kartonáže, etiket, korunek či 

technologických zařízení, případně sanitačních prostředků a logistických služeb. Počet 

pracovních míst u dodavatelů spolupracujících s pivovary je odhadován na 12 300. 

V pohostinství vděčí pivovarům za zaměstnání okolo 32 000 lidí, zatímco v maloobchodním 

prodeji asi 2 800 zaměstnanců.  

Dohromady pivovarnictví a jemu přidružené sektory vytváří zhruba 

54 500 pracovních míst. Na základě zaměstnanosti v pivovarnictví a v součinných sektorech 
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česká vláda získala za rok 2009 okolo 308 milionů eur, což je v přepočtu více než 

7,8 miliard Kč, z poplatků a daní souvisejících s příjmem zaměstnanců. Z toho činila 

samotná daň z příjmů fyzických osob přibližně 65 milionů eur (téměř 1,7 miliard Kč), sociální 

zabezpečení, které za sebe zaplatili zaměstnanci 63 milionů eur (zhruba 1,6 miliard Kč) a na 

sociálním pojištění placeném zaměstnavateli se vybralo 180 milionů eur (téměř 

4,6 miliard Kč). 
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Graf 3.2.2.1 Celková zaměstnanost díky pivovarnictví v ČR 

Zdroj: The Contribution made by Beer to the European Economy 

3.2.3 Pivovarnictví a nepřímé daně 

Ekonomicky nejvýznamnější odvětví z pivovarnického sektoru je pohostinství. Když 

pominu výše zmíněná pracovní místa vytvořená v rámci pohostinství, musím zohlednit ještě 

jeden podstatný faktor a tím je konzumace piva. V roce 2008 se v českých hospodách, 

restauracích, hotelech, kavárnách a barech vypilo 8 milionů hektolitrů piva, což je 51 % 

celkové roční spotřeby piva. Při spotřebitelské ceně 1,15 eur za litr, což je přibližně 29 Kč 

(včetně tehdejší DPH 19 %), zákazníci utratili 799 milionů eur (bez DPH). Průměrná tržba za 

zaměstnance v českém sektoru HORECA je 25 000 eur ročně.  
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Zbývajících 49 % piva se prodá v supermarketech a dalších maloobchodních 

podnicích. S průměrnou spotřebitelskou cenou 0,65 eur, tedy zhruba 16 Kč za litr piva (včetně 

DPH 19 %), utratí zákazníci v maloobchodě 438 milionů eur. 

Celkově se za rok 2008 vybralo na DPH přibližně 235 milionů eur, což v přepočtu do 

české měny dělá téměř 5,9 miliard Kč. 

Odvedená spotřební daň za rok 2008 činila v přepočtu přes 3,3 miliardy Kč 

(133 milionů eur) 

3.2.4 Pivo a substituty 

Substituty jsou takové dva statky, u kterých může spotřebitel snadno zaměňovat 

spotřebu jednoho statku spotřebou statku druhého. Spotřebitel tedy reaguje na změny cen 

těchto zaměnitelných výrobků – pokud se zvýší cena jednoho výrobku, zvýší poptávku po 

druhém výrobku. Alkohol a jeho spotřeba jsou tomu dobrým příkladem, především pokud jde 

o jeho účinek. Pivo, jak jsem již výše uvedla, znamená pro spoustu lidí zdroj zábavy, avšak 

jeho funkci může docela dobře zastoupit i víno nebo destilát. Každý spotřebitel zohledňuje 

nejen chuť daného výrobku, ale hlavně cenu. Dá se tedy říci, že pokud cena piva překročí 

pomyslnou hranici přijatelnosti, vybere si spotřebitel jiný výrobek. 

Graf 3.2.4.1 zobrazuje vývoj spotřeby piva od roku 1998. Je vidět, že spotřeba piva 

závisí i na ostatních daních a okolnostech, nikoliv výhradně na spotřební dani z piva, jak se 

spousta lidí domnívá. Sazba spotřební daně se od roku 1998 do roku 2009 nezměnila. 

Základní sazba daně z piva v tomto období 24 Kč za 1 hektolitr a každé celé procento 

extraktu původní mladiny, ze které bylo pivo vyrobeno, před zakvašením. 

Spotřební daň však není jediný faktor působící na konzumaci piva. Dalším 

významným faktorem může být například DPH. 

Vývoj sazeb DPH od roku 1998 

Období Základní sazba Snížená sazba 
1.1.1998 – 30.4.2004 22% 5% 
1.5.2004 – 31.12.2007 19% 5% 
1.1.2008 – 31.12.2009 19% 9% 
od 1.1.2010 20% 10% 

Tabulka 3.2.4.1 Vývoj sazeb DPH od roku 1998 

Zdroj: Vlastní 
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Základní sazba se v průběhu roku 2004 snížila (viz Tabulka 3.2.4.1), čímž mohlo dojít ke 

vzrůstu meziroční spotřeby piva, porovnáváme-li rok 2004 a 2005. 

Spotřeba piva v litrech na osobu v ČR
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Graf 3.2.4.1 Spotřeba piva na osobu v ČR 

Zdroj: ČSÚ 

Porovnáme-li spíše klesající trend grafu spotřeby piva (Graf 3.2.4.1) s jednoznačně 

rostoucím trendem grafu spotřeby vína (Graf 3.2.4.2), dalo by se říci, že díky menšímu 

daňovému zatížení révového (tzn. tichého) vína spotřeba roste. Stačí se podívat na vývoj 

sazeb spotřební daně, který je uveden níže (Tabulka 3.2.4.2.) 

Vývoj sazeb spotřební daně tichých vín od roku 1998 

Období Sazba daně  
 1.1.1998 – 30.6.1999 2,50 Kč/litr 
 1.7.1999 – 30.6.2001 není předmětem daně 
 od 1. 7. 2001 0 Kč/litr 
Tabulka 3.2.4.2 Vývoj sazeb spotřební daně tichých vín od roku 1998 

Zdroj: www.sagit.cz 23 

                                                 
23 http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_425.htm 
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Mluvíme-li o substitutech, může právě klesající spotřeba piva způsobovat rostoucí spotřebu 

vína. Konzumenti se snaží nahrazovat drahé pivo levným vínem. 

Spotřeba vína v litrech na osobu v ČR
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Graf 3.2.4.2 Spotřeba vína na osobu v ČR 

(Zdroj: ČSÚ) 

Následující graf (Graf 3.2.4.3) ukazuje vývoj spotřeby tvrdého alkoholu od roku 1998 

do roku 2009. V období od roku 1998 do roku 2003 byla spotřeba tvrdého alkoholu vcelku 

vyrovnaná. Skokové snížení nastává mezi lety 2003 a 2004, kdy byla zvýšena spotřební daň 

na líh (Tabulka 3.2.4.3). 

Vývoj sazeb daně z lihu od roku 1998 

Období Základní sazba daně Snížená sazba daně 
Od 1.1.1998 234 Kč/litr 95 Kč/litr 
Od 1.1.2004 265 Kč/litr 133 Kč/litr 
Tabulka 3.2.4.3 Vývoj sazeb daně z lihu od roku 1998 

Zdroj: www.sagit.cz 24 

                                                 
24 http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_420.htm 
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V období od roku 2005 po konec roku 2007 je vývoj spotřeby tvrdého alkoholu 

stoupající, což mimo jiné může znamenat, že byla spotřeba piva v tomto období částečně 

substituována konzumací destilátů.  

Spotřeba tvrdého alkoholu v litrech na osobu v ČR
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Graf 3.2.4.3 Spotřeba tvrdého alkoholu na osobu v ČR 

Zdroj: ČSÚ 

3.3 Daně a pivovarnictví ve Slovenské republice 

3.3.1 Pivovary a jejich produkce 

Na Slovensku se v roce 2009 nacházelo jedenáct pivovarů, z toho šest velkých a 

středních a pět malých pivovarů. 

Rok 2008 

Celková produkce piva v hektolitrech 3 558 000,0 

Celkový export piva v hektolitrech 30 000,0 

Celkový import piva v hektolitrech 650 000,0 

Celkový spotřeba piva v hektolitrech 4 178 000,0 

Spotřeba piva v litrech na osobu 77,4 

Tabulka 3.3.1.1 Údaje o produkci, spotřebě, importu a exportu piva za rok 2008 v SR 

Zdroj: The Contribution made by Beer to the European Economy 
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3.3.2 Pivovarnictví a zaměstnanost 

Slovenské pivovary přímo zaměstnávají okolo 2 200 lidí. Nepřímo pak zajišťují práci 

uvnitř zásobovacích sektorů. Jedná se například o dodavatele ječmene, chmele, lahví, 

sklenic, sudů, přepravek, kartonáže, etiket, korunek či technologických zařízení. Počet 

pracovních míst u dodavatelů přímo spolupracujících s pivovary je odhadován na 4 800. 

V pohostinství je zásluhou pivovarů zaměstnáno přibližně 12 200 lidí a v maloobchodním 

prodeji asi 1 600 lidí.  

Celkově tedy slovenská ekonomika vděčí pivovarnickému průmyslu přibližně za 

20 800 pracovních míst. Na základě zaměstnanosti v pivovarnictví a v přidružených sektorech 

se slovenské vládě podařilo za rok 2009 vybrat přibližně 64 milionů eur z poplatků a daní 

souvisejících s příjmem zaměstnanců. Na dani z příjmů bylo vybráno přibližně 

12 milionů eur, na sociálním zabezpečení, které si zaplatili zaměstnanci 16 milionů eur a na 

sociálním pojištění placeném zaměstnavateli se vybralo 36 milionů eur. 

Celková zaměstanost díky pivu
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Graf 3.3.2.1 Celková zaměstnanost díky pivovarnictví v SR 

Zdroj: The Contribution made by Beer to the European Economy 
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3.3.3 Pivovarnictví a nepřímé daně 

Ekonomický dopad na pivovary v pohostinství je odhadován následovně:  

Okolo 40 % spotřebovaného piva na Slovensku v roce bylo prodáno v odvětví HORECA, což 

znamená, že se ve slovenských restauracích, hospodách, hotelech, kavárnách a barech vypilo 

celkem 1,6 milionů hektolitrů. 

Průměrná spotřebitelská cena za pivo ve slovenských hospodách a restauracích je 

přibližně 1,82 eur za litr (včetně DPH 19 %), čistá útrata za spotřebitele je pak necelých 

250 milionů eur (opět při použití 19 % sazby DPH) 

Zbývajících 60 % spotřebovaného piva se prodá v supermarketech a dalších 

maloobchodních prodejnách. Průměrná spotřebitelská cena činí 1,12 eur za litr piva (včetně 

DPH 19 %) a zákazníci takto v maloobchodě utratí 280 milionů eur. Celková útrata na 

spotřebitele činí bez DPH necelých 236 milionů eur. 

Celkově bylo v roce 2008 kvůli produkce a prodeje piva odvedeno DPH ve výši 

94 milionů eur. 

Celkový odvod na spotřební dani je asi 58 milionů eur. 

3.3.4 Pivo a substituty 

V následujícím grafu (Graf 3.3.4.1) je vidět vývoj prodeje piva a ostatních druhů 

alkoholu od roku 1998 do roku 2009. Je zřejmé, že oproti roku 2002 nastal v roce 2003 

citelný pokles prodeje piva a klesající trend se udržel. Výjimku tvoří pouze roky 2007 a 2008, 

kdy trh mírně posílil. Prvním důležitým a možná i klíčovým faktorem je extrémní zvýšení 

spotřební daně na začátku a v průběhu roku 2003 (viz Tabulka 3.3.4.1), zatímco spotřební 

daň na tiché víno je od roku 2004 nulová a spotřebitelé tak nahrazují konzumaci piva 

spotřebou vína. 

Vývoj základní sazby daně za pivo od roku 2000 

Sazba daně za 
Období 

1° Plato  10° pivo 12° pivo 
Od 1.1.2000 - 23 Sk 33 Sk 
Od 1.1.2003 30 Sk - - 
Od 1.8.2003 50 Sk (1,65 eur) - - 

Tabulka 3.3.4.1 Vývoj základní sazby daně za pivo od roku 2000 

Zdroj: Vlastní 
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V níže uvedené tabulce (Tabulka 3.3.4.2) je vidět vývoj DPH za sledované období od 

roku 1998. Snížení základní sazby DPH v roce 2004 mohlo sice podpořit prodej všech 

alkoholických nápojů, ale největší vliv bych na základě grafu (Graf 3.3.4.1) odhadovala právě 

u vína, které je oproti pivu všeobecně méně daňově zatížené. 

Vývoj sazeb DPH od roku 1998 

Období Základní sazba Snížená sazba 
1.1.1998 – 31.12.1999 23% 6% 
1.1.2000 – 31.12.2002 23% 10% 
1.1.2003 – 31.12.2003 20% 14% 
1.1.2004 – 31.12.2006 19% - 
1.1.2007 – 31.12.2010 19% 10% 
Od 1.1.2011 20% 10% 

Tabulka 3.3.4.2 Vývoj sazeb DPH od roku 1998 

Zdroj: http://custom.kbbarko.cz/e+m/04_2009/11_banociova.pdf 

Při komplexním pohledu na prodej alkoholu ve sledovaném období (Graf 3.3.4.1), 

mohu usuzovat, že se spotřeba vína a tvrdého alkoholu od roku 2003 v průměru zvyšuje, 

zatímco konzumace piva klesá.  

Prodej alkoholu v letech 1998-2009 v SR
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Graf 3.3.4.1 Prodej alkoholu v letech 1998 – 2009 v SR 

Zdroj: Vlastní 
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4 Vyhodnocení výsledků 

4.1 Výsledky šetření v České republice 

4.1.1 Meziroční vývoj spotřeby piva od roku 1998 

Graf 4.1.1.1 zobrazuje meziroční vývoj spotřeby piva, který byl v letech 1998-2005 

kolísavý, ale v průměru rostoucí. Tato situace se po roce 2005 změnila, tedy od roku 2006 až 

do nynějška je trend spotřeby piva klesající a to čím dál citelněji, zejména v posledním roce 

(2010), kdy byla zvýšena spotřební daň na pivo z původní základní sazby 24 Kč na 32 Kč 

za hektolitr piva a každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny. 

Meziroční vývoj spotřeby piva od roku 1998 v ČR
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Graf 4.1.1.1 Meziroční vývoj spotřeby piva od roku 1998 v ČR 

Zdroj: Vlastní 

4.1.2 Celkové odvody na daních s vlivem na pivovarnictví 

V pivovarnictví a přidružených odvětvích bylo celkem na daňových odvodech 

zaplaceno 676 milionů eur, což je téměř 17 miliard Kč. V následující tabulce (Tabulka 

4.1.2.1) jsou uvedeny absolutní částky odvodů daní a poplatků, ze kterých vycházím i v grafu 

(Graf 4.1.2.1). 
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Celkové odvody na daních a poplatcích s vlivem na pivovarnictví v ČR 

Druh odvodu 
Daňový odvod 
v milionech eur 

Spotřební daň 133 

DPH v pohostinství 152 

DPH v maloobchodě 83 

Daň z příjmů, mezd a odvod sociálního zabezpečení v pivovarnictví 47 

Daň z příjmů, mezd a odvod sociálního zabezpečení v ostatních 
odvětvích 

261 

Celkem 676 

Tabulka 4.1.2.1 Celkové odvody na daních a poplatcích s vlivem na pivovarnictví v ČR 

(Zdroj: The Contribution made by Beer to the European Economy)  

V následujícím grafu (Graf 4.1.2.1) je vyobrazení daňových odvodů v %. Je zřejmé, že 

nejvýznamnějším odvodem jsou daně a poplatky související s příjmem, které tvoří 46 %, 

což je, jak jsem již zmínila v předchozím textu, 308 milionů eur veškerých daňových odvodů 

za pivovarnictví a všechny přidružené sektory. Na druhém místě jsou odvody na DPH, které 

tvoří 34 %, což je 235 milionů eur. Významnou položkou jsou také spotřební daně, které 

tvoří celých 20 % kalkulovaných daňových odvodů, což je podle výše uvedených informací 

133 milionů eur. 

Celkové daňové odvody související s pivovarnictvím v ČR
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Graf 4.1.2.1 Celkové daňové odvody související s pivovarnictvím v ČR 

Zdroj: The Contribution made by Beer to the European Economy 
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4.2 Výsledky šetření ve Slovenské republice 

4.2.1 Meziroční vývoj spotřeby piva od roku 1998 

Podle grafu (Graf 4.2.1.1) byl vývoj spotřeby piva v období od roku 1998 do konce 

roku 2002 stoupající, pivovarnictví prosperovalo. Po citelném vládním zásahu do výše 

spotřební daně v roce 2003 bylo pivovarnictví ochromeno natolik, že během dvou let po 

zvýšení sazeb klesl prodej o více než 10 % a tento klesající trend neustal. Lze tedy soudit, že 

vliv spotřební daně a zároveň ekonomická krize mají na slovenské pivovarnictví katastrofální 

dopad.  
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Graf 4.2.1.1 Meziroční vývoj spotřeby piva od roku 1998 v SR 

Zdroj: Vlastní 

4.2.2 Celkové odvody na daních s vlivem na pivovarnictví 

V následující tabulce (Tabulka 4.2.2.1) jsou uvedeny částky daní a poplatků, které 

byly odvedeny díky pivovarnictví, dodavatelských sektorů a prodejních sítí. 
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Celkové odvody na daních a poplatcích s vlivem na pivovarnictví v ČR 

Druh odvodu 
Daňový odvod 
v milionech eur 

Spotřební daň 58 

DPH v pohostinství 49 

DPH v maloobchodě 45 

Daň z příjmů, mezd a odvod sociálního zabezpečení v pivovarnictví 7 

Daň z příjmů, mezd a odvod sociálního zabezpečení v ostatních 
odvětvích 

57 

Celkem 216 

Tabulka 4.2.2.1 Celkové odvody na daních a poplatcích s vlivem na pivovarnictví v SR 

Zdroj: The Contribution made by Beer to the European Economy 

V níže uvedeném grafu (Graf 4.2.2.1) jsou vyobrazeny odvody daní a poplatků 

zaplacené samotnými pivovary a s pivovarnictvím spojenými odvětvími vyjádřené v %. Lze 

soudit, že na Slovensku jsou nejvýznamnější platby na DPH, které tvoří 44 % z celkové výše 

počítaných odvodů daní a poplatků, v absolutní částce DPH činí 94 milionů eur podle 

informací použitých v předchozí kapitole. Následuje vliv daní a poplatků pocházejících 

z příjmů, který je zastoupen 29 % a jehož výše dosahuje 64 milionů eur. Další položkou je 

spotřební daň, která zastupuje 27 % daňových odvodů, tedy celkem 58 milionů eur. 
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Celkové daňové odvody související s pivovarnictvím v SR
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Graf 4.2.2.1 Celkové daňové odvody související s pivovarnictvím v SR 

Zdroj: The Contribution made by Beer to the European Economy 

4.3 Porovnání výsledků 

4.3.1 Porovnání meziročního vývoje spotřeby piva od roku 1998 

Jestliže srovnám vývoj spotřeby piva v České republice se Slovenskou republikou, dá 

se říct, že díky menšímu zatížení nepřímými daněmi Česká republika v posledních letech 

nezaznamenala tak výrazný pokles prodeje piva (Graf 4.1.1.1), jako Slovensko (Graf 4.2.1.1), 

pomineme-li výrazný pokles českého trhu s pivem v roce 2010, které nastalo kvůli zvýšení 

spotřební daně z piva.  

4.3.2 Porovnání celkových odvodů na daních s vlivem na pivovarnictví 

Porovnám-li relativní výši daňového zatížení v pivovarnickém odvětví mezi Českem a 

Slovenskem, dojdu k závěru, že ve Slovenské republice je kladen mnohem větší důraz na 

odvody v rámci nepřímých daní, zatímco v České republice je vliv daní přímých a nepřímých 

vcelku vyvážený. Nepřímé daně na Slovensku jsou zastoupený 71 % celkových daňových 

odvodů a na přímé daně připadá 29 % těchto plateb. V Čechách naproti tomu utvářejí nepřímé 

daně 54 % a daně přímé zastupují 46 % daňových odvodů.  
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5 Závěr 

Cílem mé práce bylo upozornit na provázanost daní s pivovarnictvím, vysvětlit pojmy 

z daní a pivovarnictví, porovnat daně s možným vlivem na pivovarnictví v České a Slovenské 

republice, analyzovat míru vlivu vybraných daní na pivovarnictví jak samostatně, tak ve 

srovnání se substituty a shrnout míru vlivu daní na pivovarnictví v České a Slovenské 

republice.  

Struktura českého a slovenského daňového systému je velmi podobná, avšak drobné 

rozdíly se zde najdou. Příkladem může být spotřební daň na pivo, kdy daň slovenská je 

přibližně dvojnásobná oproti dani české.  

Vliv na pivovarnictví a přidružená odvětví mají zejména daně nepřímé, tedy DPH a 

spotřební daň z piva, a odvody daní a poplatků týkajících se příjmů. V obou zemích jsou vyšší 

odvody na daních nepřímých.  

Na základě provedených rozborů bych doporučila české a slovenské vládě, aby 

v dohledné době nezvyšovala spotřební daně na pivo z důvodu, že by se mohlo stát 

neschopným konkurence a to jak při exportu na zahraniční trhy tak v rámci trhu domácího, 

kde je v současné době spotřeba piva často nahrazována konzumací substitutů, především 

vína. V případě ekonomických krizí, kdy je zvyšování daní jedním z nástrojů, jak zvýšit 

příjmy do státního rozpočtu, je třeba počítat se skutečností, že „méně někdy znamená více“. 

Při přehnaném zvýšení spotřební daně z piva by mohlo dojít k prudkému poklesu spotřeby 

piva, což by znamenalo, že celková částka vybraná na spotřební dani by byla nižší než při 

zachování původní sazby daně. Dále se domnívám, že když dochází ke zvyšování spotřební 

daně u piva, měla by se úměrně zvýšit i spotřební daň u ostatních alkoholických nápojů, a to 

především u tichého vína, které v současné době není spotřební daní zatíženo vůbec, přestože 

i v evropských „vinařských velmocích“ jako jsou Francie nebo Maďarsko spotřební daň na 

révové víno uvalena je. 
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