
 

 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k  návrhu poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce  

a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,  

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 966) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 14. prosince 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,  

a zaujala k tomuto návrhu nesouhlasné stanovisko, a to zejména z těchto důvodů: 

 

1. Vláda nepovažuje navržený zásah do daňového systému za žádoucí především 

s ohledem na skutečnost, že se v předmětném případě jedná o daň harmonizovanou, 

přičemž však tento návrh není zcela slučitelný s právem Evropské unie. V předloženém 

návrhu zákona se navrhuje snížit sazbu spotřební daně u piva v případě malých 

nezávislých pivovarů. Případné snížení této daně čl. 4 směrnice Rady 92/83/EHS  ze dne 

19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů 

umožňuje, ale pouze za předpokladu dodržení parametrů pro výpočet snížené sazby 

daně podle kritérií této směrnice. V případě navrhovaného snížení sazby spotřební daně 

z piva u malých nezávislých pivovarů nemůže podle uvedeného ustanovení směrnice 

takové snížení činit více než 50 % základní sazby spotřební daně, což navrhovaná sazba 

12 Kč/hl u velikostní skupiny výroby piva do 100 000 hl ročně nesplňuje. 

 

2. Vláda zároveň uvádí, že navrhované snížení základní sazby spotřební daně z piva  

z 32 Kč na 26,80 Kč by snížilo spotřební daň z jednoho půllitru desetistupňového piva ze 

současných 1,60 Kč na 1,34 Kč, což by znamenalo při zachování základní sazby daně 

z přidané hodnoty celkovou úsporu cca 0,30 Kč na 0,5 l piva, a to bez ohledu na 

skutečnost, zda se jedná o lahvové nebo točené pivo. Odhadovaný negativní rozpočtový 

dopad na inkaso spotřební daně z piva by však při takto stanovené dani činil v roce 2017, 

s ohledem na navrhovanou účinnost, cca 600 mil. Kč a v letech následujících pak cca 800 

mil. Kč. Vláda v této souvislosti upozorňuje, že navrhované snížení spotřební daně z piva 
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přitom neskýtá jistotu promítnutí takového opatření do cen pro restaurace ani pro 

konečného spotřebitele. 

 

3. Vláda dále poznamenává, že snížením spotřební daně z piva by vznikla určitá nerovnost 

v oblasti zdaňování spotřební daní, která by mohla být chápána jako nežádoucí signál              

o politické vůli ke snižování i jiných sazeb spotřebních daní, například u lihu, minerálních 

olejů nebo cigaret.   
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