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ÚVOD 

Tento zákon je dle předkladatele povinnou implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti 

spotřebních daní a daně z přidané hodnoty. Svaz průmyslu a dopravy ČR v obecné rovině doporučuje 

nezavádět změny, které mají na podnikatelský sektor dopady, či je nezavádět v termínech, které např. EU 

přímo nevyžaduje. Naše Programové prohlášení pro rok 2021 konkrétně uvádí: „Implementace předpisů, 

které komplikují a prodražují podnikání, by neměla jít nad rámec požadavků směrnic.“ Níže uvedená zásadní 

připomínka je tak ve smyslu této zásady, protože při implementaci není vhodné stanovovat nejdřívější možné 

termíny, pokud sama směrnice umožňuje využít určitého období, aby se soukromý sektor, vzhledem 

k národním podmínkám, mohl na změny vyžadující náklady vhodně připravit. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Navrhujeme změnit Část třetí, Čl. V. Účinnost tak, že se do věty přidá: 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 3, 5 až 11, 13, 14 a 16 

až 18 a čl. III, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022 a výjimkou čl. 1 bod 27, které nabývá účinnosti 

1. 1. 2031.  

Odůvodnění:  

V Článku I bod 27 se nově do § 81 odst. 3 přidává: „Pro účely metody určení extraktu původní mladiny se 

berou v potaz všechny složky piva, včetně složek přidaných po skončení kvašení.“ s účinností od 1. 1. 2022.  

Směrnice Rady (EU) 2020/1151 stanovuje, že z důvodu harmonizace zdaňování slazeného nebo ochuceného 

piva je nutno upřesnit a sjednotit měření stupňů Plato. Proto Směrnice nově stanovuje (v čl.3 odst.1), že „pro 

účely měření stupňů Plato se berou v potaz všechny složky piva, včetně složek přidaných po skončení kvašení“. 

Směrnice však zároveň stanoví, že státy postupující odchylně od tohoto ustanovení můžou takto pokračovat 

až do 31. 12. 2030. To se týká i České republiky.  

Navrhovaná novela zákona o spotřební dani však této možnosti nevyužívá a implementuje předmětné 

ustanovení z EU Směrnice s aplikací platnosti v prvním možném termínu, tj. od 1. 1. 2022. 
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V kontextu současné pandemie patří právě obor pivovarnictví k nejvíce zasaženým oborům v důsledku toho, 

že výroba i odbyt piva v restauracích a gastronomických provozech je omezen vládními opatřeními. Většina 

výrobců piva se tak snaží oslovit spotřebitele také prostřednictvím prodeje v obchodech. S ohledem na 

skutečnost, že jednak není možné přesně predikovat, jak konec omezujících opaření, tak celkový ekonomický 

dopad pandemie na společnost i na podnikatelské subjekty, považujeme za vhodné nezatěžovat je 

nadbytečnou daní v situaci, kdy to evropská legislativa nevyžaduje a naopak dává možnost národním státům 

k implementaci tohoto ustanovení v pozdějším termínu.  

Jelikož odhadovaný daňový dopad této změny je značně malý, v řádech jednotek milionů korun ročně, 

z pohledu příjmů do státního rozpočtu a současně Směrnice umožňuje implementaci až od 1. 1. 2031, 

navrhujeme implementovat změnu v tomto nejzazším možném termínu.  

 


