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Zpracoval: Ing. Čermák
Dne: 1. 10. 2020

Tato informace je vydána pro snazší orientaci v ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o 
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), 
která se týkají domácí výroby piva.

Kdo může doma vyrábět pivo pro vlastní potřebu.

§ 80 zákona o spotřebních daních stanoví, že domácí výrobu piva může provádět 
fyzická osoba výhradně pro vlastní spotřebu, pro spotřebu osob tvořících s ní společně 
hospodařící domácnost, či pro spotřebu osob jí blízkých, nebo jejích hostů. Podobně, jako 
v případě pěstitelského pálení, je možnost domácí výroby piva vztažena na celou domácnost. 
Příklad: pokud bude v jedné domácnosti bydlet čtyřčlenná rodina, kde dva bratři budou chtít 
vyrábět (každý zvlášť) své pivo dle svých představ, musí dohromady dodržet zákonem 
stanovený limit pro domácnost (2.000 l za kalendářní rok). Domácí výrobci piva (za 
předpokladu dodržení všech zákonných podmínek) nejsou plátci spotřební daně z piva, 
jinak řečeno nemají povinnost se u správce daně (Celní správa ČR) registrovat ke spotřební 
dani z piva a tuto daň platit.

Zákonné podmínky domácí výroby piva.

Zákon o spotřebních daních v ustanovení § 80 stanoví, že celkové množství doma 
vyrobeného piva nesmí přesáhnout 2.000 l za kalendářní rok, přičemž toto pivo má být 
vyrobeno v zařízení pro domácí výrobu piva a dále, že doma vyrobené pivo nesmí být 
předmětem prodeje. Na stupňovitosti vyrobeného piva (hmotnostní % extraktu původní 
mladiny) nezáleží. Zařízení pro domácí výrobu piva není zákonem o spotřebních daních dále 
specifikováno, avšak touto formulací chtěl zákonodárce odlišit zařízení pro komerční výrobu 
piva od zařízení pro domácí výrobu piva. Zařízení pro domácí výrobu piva tak může existovat 
v rozsahu od velmi primitivního provedení (jednoduchá nádoba – hrnec), až po značně 
sofistikované varní soupravy. 

Oznamovací povinnost správci daně.

Ustanovení § 80 odst. 2 zákona o spotřebních daních stanovuje domácímu výrobci piva 
povinnost bezodkladně oznámit správci daně datum zahájení výroby, místo výroby a 
předpokládané množství vyrobeného piva za kalendářní rok. Toto oznámení tedy podává 
domácí výrobce piva každý kalendářní rok (pokud hodlá v daném roce pivo vařit). Oznámení 
nemá zákonem stanovenou formu, stačí tedy příslušné informace uvést formou prostého textu. 

Způsoby, jakým lze správci daně oznámení doručit (podat) řeší zákon č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Nejčastějším způsobem, v případě domácích 
výrobců piva, bude podání písemnou formou podepsanou osobou, která podání činí, 
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přičemž není nutné, aby byl podpis ověřen (například formou služby Czech POINT). 
Způsob doručení celnímu úřadu je buď formou poštovní zásilky, nebo přímo osobním 
podáním na podatelnu celního úřadu. Další možností, jak oznámení podat správci daně je 
datovou zprávou. Zde existují 2 reálné varianty:

1) elektronickou poštou (e-mailem). V tomto případě musí být e-mail, nebo zpráva 
v příloze e-mailu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem a zaslán na 
elektronickou podatelnu příslušného celního úřadu,

2) prostřednictvím datové schránky.

Poslední (ne však pro tyto účely pravděpodobnou) možností je ústní podání do protokolu, 
který je též po nadiktování vlastnoručně podepsán.

Z každého oznámení musí být zjevné kdo oznámení podává, tedy je nutné uvést 
jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště osoby, která oznamuje (v jedné 
domácnosti se může vyskytovat více osob stejného jména a příjmení).

Kterému celnímu úřadu se doručuje

Doručuje se celnímu úřadu, který je místně příslušný místu trvalého bydliště 
oznamovatele. Znamená to, že domácí výroba piva nemusí probíhat přímo na adrese 
trvalého bydliště, nebo v domácnosti (může se jednat např. o rekreační objekt atd.). Zde 
je vhodné uvést, že společně hospodařící domácností se rozumí společenství fyzických osob, 
které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (§ 3 písm. s) zákona o 
spotřebních daních), nemusí se tedy vždy jednat o adresu trvalého bydliště. Seznam celních 
úřadů je přehledně uveden na webu celní správy:

https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx

Co nastane při nedodržení zákonných podmínek

V případě, že domácí výrobce piva poruší podmínky uvedené v § 80 odst. 1 zákona o 
spotřebních daních (množství max. 2.000 l za kalendářní rok na domácnost, zákaz prodeje 
doma vyrobeného piva…), je domácí výrobce piva povinen se zaregistrovat jako plátce 
spotřební daně z piva a to do 15 kalendářních dnů ode dne porušení těchto podmínek a 
následně také vzniklou daňovou povinnost přiznat a uhradit.

Vedení evidence piva vyrobeného domácím výrobcem piva

Způsob vedení evidence a doba jejího uchovávání je podrobně řešena v informaci 
2241/2020-900000-231 zveřejněné na stránkách celní správy:

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/ostatni/Informace/Informace_20_2241.pdf
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