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SPO 003 
Příklad ke spotřební dani z piva
podle právního stavu k 1. 1. 2020

Zadání
Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ je od roku 2004 provozovatelem pivovaru „PIVI“ a dodává na český trh pivo 
prostřednictvím sítě velkoobchodů a obchodních řetězců v maloobchodním balení (lahve, plechovky, 
malé soudky) a pro zásobování restaurací rovněž v sudech. Na základě poptávky obchodních řetězců 
současně nakupuje speciální pivo od družebního pivovaru v Rakousku a toto dodává do obchodní sítě 
společně s vlastními pivy. 
Vzhledem k jedinečnosti výroby je velký zájem o exkurze v pivovaru, které jsou mimo jiné spojené 
s ochutnávkou vyráběných piv. Tyto exkurze organizuje pro turisty ve spolupráci s cestovní kanceláří 
„TURISTA“. 
Na základě poptávky zákazníků cestovní kanceláře daňový subjekt „PIVAS a.s.“ v roce 2005 zakoupil 
objekt v blízkosti pivovaru a vybudoval zde zájezdní hostinec „ZAVÍTEJ“. V zájezdním hostinci mají 
na čepu jak ležák z pivovaru „PIVI“, tak speciály vyrobené pouze pro zákazníky zájezdního hostince 
ve vyčleněných prostorách tohoto zájezdního hostince. Varna je přímo v hlavním restauračním sále 
a je dominantou vybavení restaurace oddělená nízkou kamennou zídkou. Ta je současně hranicí 
daňového skladu.
Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ je držitelem dvou platných povolení k provozování daňového skladu, 
a to pivovaru „PIVI“ s předpokládanou roční výrobou 250 000 hl piva, a minipivovaru „ZAVÍTEJ“ 
s předpokládanou roční výrobou 5 000 hl piva. 
V měsíci září 2019 probíhaly podnikatelské aktivity daňového subjektu „PIVAS a.s.“ následujícím 
způsobem:
a.  Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ vyrobil v daňovém skladu „PIVI“ 3 000 hl piva „Desítka“ o stupňovitosti

9,9 % extraktu původní mladiny, 11 000 hl piva „Jedenáctka“ o stupňovitosti 10,9 % extraktu
původní mladiny a 7 500 hl piva „Dvanáctka“ o stupňovitosti 11,9 % extraktu původní mladiny.

b.  Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ vyrobil v daňovém skladu „ZAVÍTEJ“ 250 hl světlého pšeničného piva
„Třináctka“ o stupňovitosti 12,8 % extraktu původní mladiny a 250 hl tmavého pšeničného piva
„Patnáctka“ o stupňovitosti 14,7 % extraktu původní mladiny. Veškeré pivo vyrobené v měsíci
září 2019 bylo vyskladněno do prostor výčepu zájezdního hostince „ZAVÍTEJ“ (které nejsou
součástí daňového skladu – minipivovar „ZAVÍTEJ“).

c.  Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ dopravil z Rakouska v režimu podmíněného osvobození od daně
1 000 hl piva „Rakušan“ o stupňovitosti 13,2 % extraktu původní mladiny. Elektronický průvodní
doklad neobsahoval informaci o tom, že toto pivo bylo vyrobeno v malém nezávislém pivovaru.
Zajištění daně piva na dopravu poskytl příjemce – provozovatel daňového skladu „PIVI“. Zajištění
daně na dopravu poskytl na základě souhlasu rakouského celního úřadu místně příslušného
odesílajícímu pivovaru daňový subjekt „PIVAS a.s.“, který byl již na základě smlouvy v době
probíhající dopravy vlastníkem zboží (piva „Rakušan“).

d.  Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ za celý měsíc září 2019 uvedl na základě objednávek z tržní sítě
(velkoobchody, řetězce a restaurace) do volného daňového oběhu z pivovaru „PIVI“ 4 000 hl
piva „Desítka“ o stupňovitosti 9,9 % extraktu původní mladiny, 10 000 hl piva „Jedenáctka“
o stupňovitosti 10,9 % extraktu původní mladiny a 8 000 hl piva „Dvanáctka“ o stupňovitosti
11,9 % extraktu původní mladiny a společně s ním i 1 000 hl piva „Rakušan“ o stupňovitosti
13,2 % extraktu původní mladiny dopraveného z Rakouska.

e.  V měsíci září 2019 navštívilo v rámci exkurzí pivovar „PIVI“ 800 turistů. Na jednoho návštěvníka
byla kalkulovaná a realizovaná spotřeba piva na ochutnávku 0,25 l piva „Desítka“ o stupňovitosti
9,9 % extraktu původní mladiny, 0,25 l piva „Jedenáctka“ o stupňovitosti 10,9 % extraktu původní
mladiny a 0,25 l piva „Dvanáctka“ o stupňovitosti 11,9 % extraktu původní mladiny.
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f.  Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ vyskladnil v průběhu měsíce září 2019 do prostor výčepu zájezdního
hostince „ZAVÍTEJ“ (které nejsou součástí daňového skladu – minipivovar „ZAVÍTEJ“) z pivovaru
„PIVI“ celkem 500 hl piva „Dvanáctka“ o stupňovitosti 11,9 % extraktu původní mladiny.

g.  Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ přijal 28. 9. 2019 ve volném daňovém oběhu od svého obchodního
partnera zpět v rámci reklamace zkažené pivo v sudech v množství 450 l piva „Desítka“
o stupňovitosti 9,9 % extraktu původní mladiny. Toto pivo bylo opětovně uvedeno do režimu
podmíněného osvobození od daně a následně zničeno za přítomnosti úředních osob správce daně.

Zadání úkolu: 
1.  Uveďte, jak se vypočítá daň z piva, jaké sazby daně z piva při výpočtu daňové povinnosti, resp.

povinnosti daň přiznat a zaplatit je nezbytné použít pro jednotlivé značky piv a jak se postupuje
v případě zaokrouhlování extraktu původní mladiny.

2.  Vypočtěte výši daňové povinnosti za zdaňovací období září 2019, pokud daňovému subjektu
„PIVAS a.s.“ vznikla. Zároveň definujte, kdy v tomto případě vzniká daňová povinnost.

3.  Definujte, kdy v tomto případě vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Vypočtěte výši povinnosti
daň přiznat a zaplatit za zdaňovací období září 2019, pokud tato povinnost daňovému subjektu
„PIVAS a.s.“ vznikla.

4.  Vypočtěte výši zajištění daně, které byl daňový subjekt „PIVAS a.s.“ povinen poskytnout
na dopravu realizovanou za zdaňovací období září 2019.

5.  Vypočtěte výši nároku na vrácení daně za zdaňovací období září, pokud tento nárok daňovému
subjektu „PIVAS a.s.“ vznikl.

6.  Uveďte lhůtu (datum) pro podání daňového přiznání a vedle do závorky uveďte lhůtu (datum)
pro zaplacení daně.

Řešení:
Ad 1)  Uveďte, jak se vypočítá daň z piva, jaké sazby daně z piva při výpočtu daňové povinnosti, 

resp. povinnosti daň přiznat a zaplatit je nezbytné použít pro jednotlivé značky piv a jak se 
postupuje v případě zaokrouhlování extraktu původní mladiny. 

...

Zaokrouhlování a volba sazby daně

Značka 
piva

Stupňo-
vitost

Zaokrouhle-
ní pro výpo-
čet stanove-

ní daně

Sazba 
daně Odůvodnění

Desítka

Jedenáctka

Dvanáctka

Třináctka

Patnáctka

Rakušan




