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Č. j. 247-2/2022-900000-231 

Věc: Informace pro subjekty – malé nezávislé výrobce alkoholických nápojů 
Zpracovali: plk. Ing. Pavlína Mauerová, kpt. Ing. Martin Čermák 
Dne: 10. 2. 2022

Informace pro subjekty – malé nezávislé výrobce alkoholických nápojů

Informujeme veřejnost o změně směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 
o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (dále jen 
„směrnice“), jež byla novelizována směrnicí Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020. 

 Zásadní změnou, kterou úprava směrnice přinesla je ustanovení malých nezávislých 
výrobců alkoholických nápojů. Za malého nezávislého výrobce může být považován pouze 
výrobce splňující podmínku nezávislosti definovanou směrnicí (pro malého nezávislého 
výrobce piva čl. 4 odst. 2, pro malého nezávislého výrobce vína čl. 9a odst. 2, pro malého 
nezávislého výrobce ostatních kvašených nápojů čl. 13a odst. 4, pro malého nezávislého 
výrobce meziproduktů čl. 18a odst. 3, pro malé nezávislé lihovary čl. 22 odst. 1 a 2) a podmínku 
množství vyrobeného vybraného výrobku v kalendářním roce předcházejícím roku, na které má 
být osvědčení vydáno, jež není větší než:

1. lihu 10 hl etanolu,

2. piva 200 000 hl,

3. vína 1 000 hl,

4. ostatních kvašených nápojů 15 000 hl,

5. meziproduktů 250 hl.

Malý nezávislý výrobce může požádat správce daně o vydání osvědčení malého 
nezávislého výrobce alkoholických nápojů pro účely spotřební daně (dále jen „osvědčení“), 
jehož prostřednictvím může příjemce alkoholických nápojů v jiné členském státě EU, 
vyrobených malým nezávislým výrobcem v ČR, uplatňovat snížené sazby spotřebních daní na 
příslušný vybraný výrobek (za předpokladu, že daný členský stát snížené sazby na dané vybrané 
výrobky uplatňuje). Za tímto účelem zveřejnila Celní správa ČR ZFO formulář „Žádost 
o vydání osvědčení malého nezávislého výrobce alkoholických nápojů“, jenž je k dispozici 
na webu Celní správy ČR (záložka „Daně“, oddíl „Odkazy do jednotlivých oblastí daní“, odkaz 
„Malý nezávislý výrobce“), případně přímo ZDE. Osvědčení vydávají příslušná daňová 
oddělení CÚ. Každé osvědčení obsahuje unikátní kód, jenž odesílatel následně uvádí 
v průvodních dokladech pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození 
od daně a ve volném daňovém oběhu v souladu s těmito prováděcími nařízeními:

1. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci 
a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely 
spotřební daně,

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=202
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0026.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0026.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0026.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0026.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
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2. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2265 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o identifikaci certifikovaných a samoosvědčených 
malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v elektronickém správním dokladu,

3. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2264 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění 
nařízení (EHS) č. 3649/92, pokud jde o vysvětlivky ke zjednodušenému průvodnímu 
dokladu pro certifikované a samoosvědčené malé nezávislé výrobce alkoholických 
nápojů,

4. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2263 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění 
prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o kód osvědčení malých nezávislých 
výrobců alkoholických nápojů. 

K podmínce nezávislosti uvádíme, že tuto musí subjekt splňovat po celou dobu platnosti 
osvědčení. Podmínka množství vyrobeného vybraného výrobku za rok bude ověřována 
za předchozí kalendářní rok předcházející roku, na nějž má být osvědčení vydáno. Překročí-li 
však výrobce v roce, na který bude osvědčení vydáno, množství vyrobeného vybraného 
výrobku stanovené směrnicí, toto osvědčení zaniká.

Závěrem sdělujeme, že shora uvedená ustanovení jsou přímo aplikovatelná do doby 
jejich transpozice do národní legislativy (zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů) a daňové subjekty i správce daně postupují v souladu se zněním daných 
ustanovení.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0024.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0024.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0024.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0020.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0020.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0020.01.CES&toc=OJ:L:2021:455:TOC
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