
Žádost o informaci doručena dne 14. 2. 2018, 

odpověď odeslána dne 26. 2. 2018 pod č. j. 

9929-2/2018-640000-11  

Fyzická osoba XXXXXX XXXX žádá v souladu  s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, o poskytnutí informací: 

1. Počtu domácích výrobců piva, kteří nahlásili zahájení domácí výroby piva v letech 2016 a 2017. 

2. Počtu provedených kontrol domácích výrobců piva: 

a. Kteří svoji činnost provozovali zcela bez ohlášení. 

b. Kteří svoji činnost provozovali na základě ohlášení výroby. 

3. Počtu kontrolami odhalených výroben piva, ať už nahlášených či nikoli, které provozovaly svoji 

činnost: 

a. V rozsahu odporujícím charakteru domácí výroby piva (výstav větší než 200 litrů/rok) 

avšak bez zjištěného prodeje takto vyrobeného piva. 

b. V rozsahu odporujícím charakteru domácí výroby piva – zjištěným prodejem takto vyrobeného 

piva. 

4. Počtu provedených kontrol domácích výrobců piva, kteří vyráběli pivo na základě ohlášení: 

a. Bez závad. 

b. Se zjištěnými závadami v použitém způsobu vedení nebo rozsahu evidence. 

c. Se zjištěnými závadami ve způsobu měření množství vyrobeného piva. 

 

Odeslaná odpověď:  

Celní úřad pro Zlínský kraj (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 14. 2. 2018 podání označené jako: 

„Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb". 

 Ad 1)  

Počet ohlášení k domácí výrobě piva: 

2016 – 26 fyzických osob 

2017 – 27 fyzických osob   

 

 

 



 

Ad 2)  

Počet provedených kontrol domácích výrobců piva: 

0  (nula), pouze nahodilý, průběžný monitoring místa ohlášené výroby (v rámci výjezdu k místním 

šetření u jiných subjektů v dané oblasti). 

 

Ad 3) Počet kontrol odhalených výroben piva: 

0 (nula), kontrolní činnost v této oblasti naráží na omezení vstupu do soukromých objektu (např. § 81 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění). 

 

Ad 4) Počet provedených kontrol domácích výrobců piva: 

0 (nula), tato činnost je okrajová, ale provádí se kontroly se zaměřením na přepravu vybraných výrobků 

(tedy i piva) v rámci dalších činností CS. 

 

 

 


