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Věc: Informace k možnosti vedení evidence vybraných výrobků (§ 37 zákona o 
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů) v malých pivovarech s výstavem 
do 10. 000 hl za kalendářní rok

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: 15. 1. 2020

V rámci opatření ke snížení administrativní zátěže podnikatelů při vedení evidence dle § 37 
zákona o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje správce daně vést tuto 
evidenci na varném listě, a to formou povinných údajů, o které bude varný list rozšířen. 
Tento způsob vedení evidence není povinný a je určen pouze pro pivovary o celkovém 
výstavu do 10 000 hl za kalendářní rok. V případě, že pivovar v průběhu roku přesáhne tuto 
hranici výstavu, do konce daného kalendářního roku bude moci vést evidenci tímto 
způsobem. Tuto evidenci mohou dotčené subjekty vést od 1. 1. 2020. 

Podmínky pro možnost vedení tohoto způsobu evidence:
- Provozovatel pivovaru pivo nepřijímá ani neodesílá v režimu podmíněného 

osvobození od daně
- Provozovatel pivovaru neuplatňuje postupy dle § 14 zákona o SPD
- Provozovatel pivovaru uvádí vždy celý objem (vyjma technicky zdůvodněných ztrát) 

dané várky hotového piva jednorázově do volného daňového oběhu. 
- V případech, kdy z technických důvodů není možné hotové pivo při uvedení do 

volného daňového oběhu umístit mimo prostory daňového skladu, bude příslušný tank 
či jiné nádoby s pivem uvedeným do VDO viditelně označeny jako „zdaněné pivo“.

Forma vedení varných listů není stanovena žádným předpisem, je tedy zcela na provozovateli 
pivovaru, jakou formu varného listu používá, pouze tyto doplní o následující údaje, které 
budou strukturované do polí (nebo řádků):
            Pole A: číslo varného listu
            Pole B: datum započetí vaření příslušné várky
            Pole C: objem vyrážené mladiny
            Pole D: hmotností % extraktu vyrážené mladiny
            Pole E: datum uvedení hotového piva do volného daňového oběhu
            Pole F: objem hotového piva uvedeného do volného daňového oběhu 
            Pole G: scelování
            Pole H: výsledný EPM po scelování

Vysvětlivky k jednotlivým polím:
Pole A: interní pořadové číslo varného listu. Způsob číslování varných listů záleží na 
provozovateli, musí mít však posloupnost, aby každé číslo bylo v daném kalendářním roce 
jedinečné.
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Pole B: datum (den, měsíc, rok), kdy se daná várka započala vařit (počátek vystírky)
Pole C: hl uvařené mladiny včetně kalů (na dvě desetinná místa)
Pole D: hmotností % extraktu hotové mladiny
Pole E: datum (den, měsíc, rok), kdy bylo pivo uvedeno do volného daňového oběhu
Pole F: hl piva uvedeného do volného daňového oběhu (uvedeno na 2 desetinná místa)
Pole G: v případě scelování více várek se uvede s jakou várkou/várkami (číslo varného listu) 
byla tato várka scelena.
Pole H: výsledné hmotnostní % extraktu mladiny scelených várek

V případech, kdy jsou scelené várky evidované na jednom varném listu, nevyplní se Pole G. 
Pole H vyplněno bude.
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