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Věc: Informace ke změnám zákona o spotřebních daních – domácí výroba piva 

 

Ke znění zákona platnému dne: 1. 1. 2020 

Ke znění zákona účinnému dne: 1. 1. 2020 

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné 

Zpracoval: Ing. Čermák 

Dne: 10. 1. 2020 

 

Dne 1. 1. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony 

v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (dále jen „zákon 

č. 364/2019 Sb.“). Tímto zákonem byly (mimo jiné) provedeny i některé změny zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

spotřebních daních“). 

V oblasti spotřební daně z piva došlo ke změnám ve znění § 80 odstavce 1 a dále ve znění 

§ 86 odstavců 3 a 6 zákona o spotřebních daních. Změny se týkají především domácí výroby 

piva. Od 1. 1. 2020 může osoba spolu s osobami tvořícími s ní společně hospodařící domácnost 

vyrobit v zařízení pro domácí výrobu piva pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její společně 

hospodařící domácnosti, osob jí blízkých nebo jejích hostů pivo v celkovém množství 

nepřesahujícím 2 000 l za kalendářní rok za podmínky, že nedojde k jeho prodeji. Došlo tedy 

ke zvýšení tohoto limitu, neboť předchozí znění zákona umožňovalo tímto způsobem vyrobit 

pouze 200 l piva za kalendářní rok.  

V případě splnění podmínek stanovených zákonem o spotřebních daních pro domácí 

výrobu piva je předmětné množství 2 000 litrů piva za kalendářní rok osvobozené od spotřební 

daně, přičemž zákon o spotřebních daních nově stanovuje povinnost uchovávat evidenci piva 

osvobozeného od spotřební daně po dobu 3 let. Došlo tedy ke zkrácení doby, po kterou musí 

být evidence uchovávána, neboť předchozí znění zákona předepisovalo pro uchovávání 

evidence dobu 10 let. V této souvislosti uvádíme, že vedením evidence domácími výrobci piva 

není myšlena evidence dle ustanovení § 37 až § 40 zákona o spotřebních daních a tedy není 

správcem daně ani stanovena forma vedení této evidence. Smyslem této evidence je kontrola 

nad celkovým množstvím piva uvařeného domácím výrobcem v průběhu kalendářního roku, 

tak, aby nebylo zákonné množství takto vyrobeného piva překročeno. Forma vedení evidence 

je čistě na domácím výrobci piva, ovšem mělo by z ní být jasné, jaké množství piva bylo 

vyrobeno a kdy. Stupňovitost piva vyrobeného domácím výrobcem piva je pro účely evidence 

taktéž bezpředmětná, resp. bude nezbytná pouze v případě porušení podmínek stanovených v § 

80 odst. 1. 

Doba uchování evidence: 

 V souladu s ustanovením čl. VIII bod 3 zákona č. 364/2019 Sb. je nutné uchovávat 

evidenci vedenou před nabytím účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2020) ještě po dobu 3 let od 

nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve 

kterém byla vyhotovena. S odkazem na ustanovení § 33 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

ve znění pozdějších předpisů, pro přehlednost níže přikládáme tabulku s daty posledních dnů, 

do kterých musí být evidence daného ročníku uchována pro účely daňové kontroly. 
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Ročníky evidence Poslední den, do kterého jej musí mít subjekt 

k dispozici pro účely daňové kontroly 

2009 2.1.2020 

2010 4.1.2021 

2011 3.1.2022 

2012 2.1.2023 

2013 2.1.2023 

2014 2.1.2023 

2015 2.1.2023 

2016 2.1.2023 

2017 2.1.2023 

2018 2.1.2023 

2019 2.1.2023 

2020 2.1.2024 

2021 2.1.2025 

  

 


		2020-01-23T10:14:21+0100
	Ing. Jan Boháč MBA




