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ABSTRACT
Pilsen is an old city with rich history. When the Bavarian brewer Josef Groll brewed the first
batch of beer on 5th October 1842, he could hardly have imagined the glorious history he had
instigated. The Pislner Urquell brand has become a synonym for one of the best and most
distinctive beers in the world.
The article deals with history of Pilsen beer and his legislative adjustment from Middle Ages
to the present.

1 ÚVOD
MČsto PlzeĖ má dlouhou tradici, coby mČsto váreþné. Pivo je považováno témČĜ za „národní
nápoj“ a PlzeĖané jsou na tuto tradici patĜiþnČ hrdí. Každý den se v ýesku vypije bezmála 2
miliony lahví piva z portfolia PlzeĖského Prazdroje. To znamená, že každou minutu je
otevĜeno v ýesku 1 300 lahví1 .
PĜíspČvek chce poukázat na širší finanþnČprávní souvislosti a také poukázat na to, že finanþní
právo a finanþní vČda nejsou suchopárné obory odtažené od bČžného života, ba právČ naopak
jedná se o obory zajímavé a pestré. Svým charakterem se jedná o finanþnČprávní nauþný text.
PlzeĖský Prazdroj, a. s. je v souþasnosti nejvČtším reprezentantem plzeĖské produkce piva a
zároveĖ þlenem spoleþnosti SABMiller plc2., co se výstavu týþe, druhé nejvČtší globální
pivovarnické spoleþnosti na svČtČ, se smlouvami na úþast na vaĜení piva nebo jeho distribuci
ve více než 60 zemích na pČti kontinentech.
S celkovým roþním prodejem více než 10 milionĤ hektolitrĤ3 na domácím i zahraniþním trhu
a s exportem piva do více než 55 zemí po celém svČtČ je PlzeĖský Prazdroj, a.s. vedoucím
výrobcem piva ve stĜední EvropČ a nejvČtším vývozcem þeského piva. V dubnu 2007 udČlil
Zkušební ústav nápojĤ, prestižní americký institut, provádČjící nezávislé znalecké posudky
piv, vín a lihovin chuĢovým vlastnostem piva Pislner Urquell rekordní skóre 93 bodĤ,
nejvyšší kdy udČlené hodnocení ležáku typu „pilsner“.

2 HISTORIE PIVA V PLZNI
Slovo „pivo“ je slovanského pĤvodu a oznaþuje „nápoj nejobyþejnČjší a nejrozšíĜenČjší“.
Naproti tomu „Urquell znamená „Prazdroj, pĤvodní pramen“. „Pils“ je zkratkou slova
„Pilsen“ (PlzeĖ) a znamená plzeĖský. V Ĝeþi piva je to synonymum silnČ chmeleného spodnČ
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kvašeného ležáku4. Pivo je jinak umČle pĜipravený nápoj, v nČmž vzniká alkohol zkvašením
cukru, který je obsažen ve sladu5. Sladem mohla být jakákoliv obilnina, dokonce v minulosti
jako souþást sladu se používalo i rĤzné ovoce. Výroba piva je dnes velmi složitý proces.
Velmi zjednodušenČ se slad a chmel uvaĜí ve vodČ a uvaĜená smČs, tzv. mladina, se zchladí na
zákvasnou teplotu. Mladina se pĜeþerpává do kvasných kádí ve spilce, kde kvasí. Používají se
dva zpĤsoby kvašení, a to horní a spodní. U horního kvašení se kvasnice usazují na hladinČ
kvasných kádích. Tento zpĤsob se používal už od starovČku. PĜi spodním kvašení se kvasnice
usazují na dnČ kádí. Tento moderní zpĤsob se používá od roku 1842 a je typický pro þeská
piva. V posledním stádiu kvašení vzniká mladé pivo, které potom vyzrává a pĜeþerpává se do
ležáckých sudĤ. Zde pivo dozrává a dokvašuje se. Odtud jde do transportních sudĤ urþených
pro restaurace, hospody nebo do lahví þi plechovek.
Kdo první vaĜil pivo není dosud prokázáno6. ěemeslnČ se však pivo pĜipravuje nejménČ pČt
tisíc let. Tak staré jsou totiž první písemné a obrazové doklady o pĜípravČ a pití piva ze
starého Sumeru a Egypta7. V Chammurabbiho zákoníku je dokonce zmínka o kvetoucí
pivovarské þinnosti a zákonem byl stanoven obsah mladiny v pivČ a jeho cena pod sankcí
absolutního trestu formou utopení pĜi jeho nedodržení.
První zmínka o výrobČ piva u nás se váže k BĜevnovskému klášteru. Ve zprávČ se uvádí, že
v roce 993 n.l. tamní Benediktini vyrábČli pivo. O velké oblibČ piva u našich pĜedkĤ, svČdþí
BĜetislavova Dekreta z roku 1039, v nichž se praví, že „krþma jest koĜen všech špatností“, a
nesmí se proto nové zakládat a existující pĜebírat. PĜistižený krþmáĜ mČl být pĜivázán ke
sloupu na tržišti a biþován (pranýĜ). Zabavené nápoje mČly být vylity a pĜistižení pijáci mČli
být uvČznČni do doby, než zaplatí pokutu knížeti8.
Piva ve stĜedovČku byla þasto vaĜena s použitím pro nás velmi neobvyklých pĜísad, napĜ.
šišky, vČtviþky, šĢáva z navrtané bĜízy, sláma. Mnohá piva byla vaĜena jako lék a pĜidávaly se
do nich léþivé byliny, napĜ. pelynČk, šalvČj, šafrán, kopĜiva, lopuch, blín þerný9.
Na rozdíl od pravČku a poþátku starovČku ve stĜedovČku pivo nevaĜily pouze ženy, služebnice
bohyĖ, ale také muži – sládkové, kteĜí postupnČ výrobu piva pĜevzali na svá bedra. Ženy se
k vaĜení piva vrátily až ve 20. století. StĜedovČcí sládkové však byli velmi povČrþiví a pĜi
vaĜení piva provádČli rĤzné rituály a várky piva chránily amulety. Pokud sládek pivo pokazil,
mohl se oproti souþasnosti vymluvit na zlé úklady þarodČjnic a takováto omluva byla
bezvýhradnČ pĜijata. Po provedení vymítacích obĜadĤ mohl sládek znovu vaĜit. StĜedovČk
s sebou pĜinesl mnoho návodĤ na vylepšení piva, nČkteré z nich jsou otištČny v knize Dr.
Zíbrta10.
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Pivo se v Plzni zaþalo pravdČpodobnČ vaĜit hned po založení mČsta v roce 129511. Mezi
právy, které mČstu udČlil král, bylo právo váreþné, byĢ nejstarší zmínka o pivovaĜe v Plzni je
z roku 130712. Právo váreþné ve stĜedovČku nepatĜilo mČšĢanským rodĤm, ale bylo vázáno
k jejich domĤm. Nový majitel si dĤm kupoval i s váreþným právem. PlzeĖských domĤ, kde se
smČlo vaĜit pivo, bylo prý 26013. NČkde se vaĜilo dennČ, jinde obþas, nČkde dobĜe, jinde hĤĜ.
Druhou podstatnou složkou mČstského režijního hospodáĜství vedle rybníkáĜství tvoĜilo
pivovarnictví. Bylo dĤležitou mČstskou živností a teprve ke konci 15. století zaþalo mČsto po
vzoru ostatních vrchností samo vaĜit pivo14. Na zaþátku 16. století PlzeĖ mČla dva pivovary –
obecní mČstský od roku 1500 a druhý panský vystavČný po roce 151715. ParalelnČ vedle
mČstského pivovarnictví jde i mČšĢanské. Také plzeĖský kostel mČl svĤj pivovar.
V mČšĢanském pivovaru se vaĜilo bílé, pšeniþné pivo, které bylo lepší kvality než bČžné
tmavé, jeþné pivo. Produkce plzeĖského piva byla tehdy velká, pivo se konzumovalo nejen ve
mČstČ ale i na znaþnČ rozlehlém mČstském panství a vyváželo se i daleko za hranice.
Pijanství ve velkém se rozmohlo hlavnČ v 16. století. Zemské snČmy proto proti tomu
zakroþili pĜímými zákazy v roce 1526 „pití a ožírání hanebné“16, v roce 1545 zapovČzeno
„nemírné a zbyteþné pití a ožírání“17. Ani tyto zákazy však opilství nevymítili, neboĢ pĜipíjení
se stalo zvykem a stvrzovalo se jím napĜ. kupní smlouva tzv. „litkup“18. V Plzni vzniklo
rþení „Pije þlovČk, chlastá štČnČ, v Plzni je to obrácenČ“19.
VaĜení piva bylo velmi výnosné, dalo se na nČm hodnČ vydČlat, a proto mČšĢané vaĜení piva
všelijak odbývali a používali lacinČjších surovin, nehodnotného jeþmene nebo ovsa. Kvalita
plzeĖského piva nebyla nijak dobrá a proto o ni zaþali dbát radní. Každá várka se podrobovala
zkoušce. Když pivo prodČlalo své kvašení a mČlo být stáþeno, sešli se konšelé v radniþním
sklepČ. Spolu s nimi pĜišel také mČstský rychtáĜ a písaĜ, aby zapsal výsledek. DoprostĜed
šenkovny byla pĜinesena zvláštní stolice. Radniþní šenkýĜ pĜišel s korbelem „nového piva“ a
pozornČ ho vylil na lavici. Když se pivo trochu na lavici ustálilo, konšelé si navlékli k tomu
urþené kožené kalhoty, sedli si na ní dle svého poĜadí a rychtáĜ obrátil pĜesýpací hodiny.
Když se písek pĜesypal a konšelé se na lavici pĜilepili svými spodky, bylo pivo uznáno za
dobré a mohlo se prodávat ve mČstČ. Pokud však konšelé mohli bez potíží ihned vstát, bylo
pivo špatné a jeho prodej ve mČstČ zakázán. Aby však mČšĢan nepĜišel o peníze, mohl špatné
pivo prodat podruhĤm bydlícím za hradbami na pĜedmČstí a ve vesnicích. Pro ty dle mínČní
konšelĤ bylo pivo dobré20.
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UvaĜené pivo si mohl každý mČšĢan vyšenkovat sám. Ve staré Plzni se pivo prodávalo po
ĜadČ v každém mČšĢanském domČ, protože ve mČstČ nebyly hospody. MČšĢan na domČ
vyvČsil vČchem slámy nebo vČtev borovice a mohl þepovat sousedĤm, kteĜí se usadili na
laviþce v prostorném mázhauzu (prĤjezdu).
V Plzni v únoru 1838 bylo za všeobecného veselí pĜed radnicí vylito 36 sudĤ nepoživatelného
piva. Hostinský od „Zlatého orla“ Václav Mirvald pronesl památný výrok: „Jednoho je nám v
Plzni zapotĜebí, dobrého a laciného piva. NechĢ právovareþné mČšĢanstvo samo sobČ postaví
pivovar!21“ Ideu podpoĜili podnikaví mČšĢané i s purkmistrem Martinem Kopeckým. 2. ledna
1839 tak mohlo vzniknout „Vyzvání právovareþných mČšĢanĤ ku vystavČní vlastního pivovaru
a sladovny“. Výroba piva byla zahájena 5. Ĝíjna 184222, šlo o pivo plzeĖského typu, spodnČ
kvašené pivo, tzv. svČtlý ležák plzeĖského typu. Jeho oznaþení „Pilsner bier“ zapsané v roce
1859 jako ochranná známka si však PlzeĖ neudržela; stalo se oznaþením druhu piva. První
sudy byly naraženy v proslulých plzeĖských hostincích „ U zlatého orla“, U bílé rĤže“ a „U
HanessĤ“. V roce 1856 ochutnali plzeĖské pivo ve Vídni, roku 1869 v PaĜíži a poté se
v hlavních evropských mČstech zakládaly plzeĖské restaurace23.
ÚspČch MČšĢanského pivovaru v Plzni byl zĜejmČ impulsem k zakládání dalších pivovarĤ
v Plzni a okolí. Pivovarnictví se velmi rychle rozvíjelo. Již v roce 1868 vznikl „První akciový
pivovar“, jenž pĤvodnČ vyrábČl pivo znaþky „Kaiserquell“, pozdČji „Gambrinus“24. V roce
1892 byl založen „PlzeĖský spoleþenský pivovar“, který prodával þerné pivo pod znaþkou
„Prior“ a svČtlé pod oznaþením „Original pilsner bier“25. Posledním založeným pivovarem
v roce 1910 byl „ýeský plzeĖský pivovar“ akciové spoleþnosti v Plzni, na tehdejší dobu
nejmodernČjší pivovar v Rakousku Uhersku produkující pivo znaþky „SvČtovar“26.
PlzeĖské pivo se stalo zakladatelem a prototypem svČtlých piv dnes hojnČ rozšíĜených po
celém svČtČ. V roce 1898 si MČšĢanský pivovar poĜídil novou ochrannou známku (znaþku)
„Prazdroj Urquell“, vČhlasnou dodnes a v roce 1913 mČl plzeĖský pivovar výstav více než 1
milionu hektolitrĤ piva a obchodní zastoupení v 34 zemích.
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Tab. 1 Kalkulace výroby 1 hl 10° výþepního piva v roce 1916
Množství suroviny
Cena za mČrnou jednotku
Celkem
8,96 kg sladu
Po 0,75 K
6,72 K
2,24 kg bramborové mouþky Po 1,30 K
2,91 K
4,64 kg cukru
Po 0,50 K
2,32 K
0,33 kg chmele
Po 1,80 K
0,59 K
12,54 K
Suroviny celkem
Uhlí na 1 hl piva
0,40 K
+ 10% výtrata
1,29 K
+ potravní daĖ z 1 hl
3,40 K
Celkem za 1 hl
17,63 K
Prodejní cena
29 33 K
Rozdíl cca 11 15 K tvoĜily
mzdové,
režijní
náklady
pivovaru a zisk pivovaru.

Upraveno dle: Pivovarský þasopis Kvas, roþ. 44, þ. 15, Praha: Pražská akciová tiskárna, 1916, s. 97.

V prvních desetiletích dvacátého století bylo v plzeĖském regionu celkem 6 þinných
pivovarĤ s úhrnným výstavem cca 1.600.000 hl27, a to: MČšĢanský pivovar – 1842 (Prazdroj),
První plzeĖský akciový pivovar v Plzni – PPAP (Gambrinus) 1870, Akciový pivovar Starý
Plzenec – 1872, Akciová spoleþnost ŠtČnovický pivovar – 1910, PlzeĖský spoleþenský
pivovar, spol. s r.o. (Prior) – 1896 a První þeský akciový pivovar v Plzni – PýAP (SvČtovar)
1910.
Po první svČtové válce dochází k ĜadČ fúzí. Pivovar Prior se v roce 1925 slouþil
s MČšĢanským pivovarem a roku 1928 firma zanikla. Po zrušení firmy Prior zĤstala v provozu
jen sladovna, která až do roku 1993 vyrábČla slad pro Prazdroj. ŠtČnovický pivovar se v roce
1928 spojil se Staroplzeneckým pivovarem a novČ vzniklá spoleþnost splynula téhož roku
s PPAP Gambrinus. V roce 1932 se PPAP Gambrinus spojuje s pivovarem SvČtovar a dochází
k vytvoĜení nové firmy PlzeĖské akciové pivovary PAP PlzeĖ. Provoz Staroplzeneckého
pivovaru byl zastaven v roce 1929, ve SvČtovaru výroba zastavena v roce 1935. Ve
ŠtČnovicích se vyrábČlo do roku 1942 10° pivo pro Gambrinus28.
V Plzni v druhé polovinČ 30. let existovaly už jen dvČ pivovarské firmy: MČšĢanský pivovar
v Plzni (Prazdroj) a PlzeĖské akciové pivovary (PAP Gambrinus).
Po skonþení druhé svČtové války došlo na základČ dekretu prezidenta republiky ke
znárodnČní, jež probíhalo v nČkolika vlnách. První vlna zasáhla pivovary s pĜedváleþným
výstavem piva nad 150.000 hl. Vyhláškami ministra výživy þ. 1781/1946 až 1785/1946 Ú. L.
byly se zpČtnou platností od 1.1.1946 tyto pivovary znárodnČny (celkem 6). Došlo tak mimo
jiné ke znárodnČní MČšĢanského pivovaru (Prazdroj) a PlzeĖského akciového pivovaru
(Gambrinus) v Plzni na PlzeĖské pivovary, národní podnik, PlzeĖ.
1. kvČtna 1992 je po privatizaci vytvoĜena akciová spoleþnost PlzeĖské pivovary, a.s. V roce
1994 byla vytvoĜena akciová spoleþnost PlzeĖský Prazdroj. V roce 1999 PlzeĖský Prazdroj,
a.s. se stává souþástí South African Breweries plc. 30. záĜí 2002 byla dokonþena fúze se

KRATOCHVÍLE, Antonín. Pivovarství þeských zemí v promČnách 20. století. Praha: Výzkumný ústav
pivovarský a sladaĜský, a.s., 2005. ISBN 80 86576 16 7, s. 49.
28
KRATOCHVÍLE, Antonín. Pivovarství þeských zemí v promČnách 20. století. Praha: Výzkumný ústav
pivovarský a sladaĜský, a.s., 2005. ISBN 80 86576 16 7, s. 50.
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spoleþnostmi Pivovar Radegast, a. s. a Pivovar Velké Popovice a.s. Ta pĜinesla vytvoĜení
jediné akciové spoleþnosti s názvem PlzeĖský Prazdroj.
PlzeĖský Prazdroj je mimo jiné i významným turistickým cílem se svým návštČvnickým
centrem „SvČt piva Pilsner Urquell“ a vČhlasnou restaurací „Na spilce“ pĜímo v pivovaru.
Dalším pivním turistickým cílem jsou v historickém centru mČsta „Pivovarské muzeum“29 a
sousední restaurace „Na parkánČ“.
V Plzni se nachází ještČ minipivovary, zejména „U rytíĜe Lochoty“ v Karlovarské ulici, kde
vaĜí svČtlý ležák rytíĜe Lochoty a na Selské návsi v Plzni – ýernicích „Pivovarský dvĤr“
s hotelem Purkmistr. Od jara 2007 zde vaĜí þtyĜi druhy piva Purkmistr. NejnovČjším
soukromým minipivovarem v provozu od roku 2008 je minipivovar „Na RychtáĜce“, který se
nachází v areálu tzv. panství Lautensack, kde je také restaurace, dvČ pivnice a cukrárna.
ýepuje se zde svČtlý ležák s názvem Lotr.
3 PIVO A DANċ
SpotĜební danČ tvoĜí nedílnou souþást daĖové soustavy nejen ýeské republiky ale všech
þlenských zemí Evropské unie. Zavedením spotĜební danČ na urþitý druh komodit reguluje
stát cenu tČchto komodit na trhu. DĤvodem je buć získání finanþní zdrojĤ pro státní pokladnu
nebo omezení spotĜeby. Vedle všeobecné danČ ze spotĜeby, jíž je v souþasnosti daĖ z pĜidané
hodnoty, obsahuje daĖový systém ýR ještČ nČkolik selektivních spotĜebních daní (tzv.
akcízĤ), vztahujících se pouze na vybrané výrobky. Na rozdíl od danČ z pĜidané hodnoty jsou
spotĜební danČ jednorázové, vybírají se v ĜetČzu od výrobce ke koneþnému spotĜebiteli pouze
jednou, a typické je pro nČ použití pevné sazby danČ. V souþasnosti spotĜební daĖ,
Z 353/2003 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, postihuje tyto vybrané výrobky: minerální
oleje, líh, pivo, víno, tabákové výrobky. Zvláštní úpravou Z 261/2007 Sb., o stabilizaci
veĜejných rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, jsou do nepĜímých spotĜebních daní
zahrnuty tzv. energetické danČ postihující zemní plyn, tuhá paliva a elektĜinu.
Ve stĜedovČku se pro výrobu piva používal jeþmenný a pšeniþný slad, což mČlo vliv na
zdanČní piva. DaĖ se platila ze sladování a z vaĜení piva. Slad vyrábČli sladovníci a pivo
vaĜili, pĜipravovali þi prodávali pivovarníci. Velmi zĜídka obČ fáze výrobního procesu
zastávala jedna osoba30.
PĜednost se dávalo sladu z pšenice, z nČhož se vaĜilo bílé, staré, silné pivo, které bylo hoĜké.
ěíkalo se mu bĜezĖák nebo ležák.
Z jeþmene se vaĜilo þervené pivo, mladé a slabé.
Ve 12. 14. století mČl každý mČšĢan oprávnČní vaĜit pivo. MČstská rada mČla právo stanovit
ve vaĜení poĜádek. VýluþnČ mČšĢanskou živností zĤstalo vaĜení piva do vlády krále
Vladislava (1490 1516). Poté nastaly spory mezi mČsty a šlechtou ve vaĜení piva. Stav byl
upraven až Svatováclavskou smlouvou z roku 1517, dodatkem k zemskému zĜízení z roku
1500, kdy šlechtČ bylo propĤjþeno právo na 6 let vaĜit pivo s omezením, že o výroþních trzích

Sbírku pĜedmČtĤ a dokladĤ plzeĖského sladovnického, pivovarského a hostinského Ĝemesla je možné
shlédnout v Pivovarském muzeu, jež je umístČno v pĤvodním právováreþném domČ ve VeleslavínovČ ulici þ. 6
v Plzni. Od 1. dubna 2009 je možné z budovy Pivovarského muzea vstoupit do PlzeĖského historického
podzemí.
30
CHODOUNSKÝ, František. PĜíspČvek k dČjinám þeského pivovarnictví. Praha: Antonín Wiesner, 1891, s.
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nesmČli do mČsta pivo na prodej pĜivážet. Poddaní pivo mohli vyrábČt pouze pro svoji
potĜebu. Otázka vaĜení piva byla definitivnČ vyĜešena až v roce 152331.
Propinaþní právo bylo zmČnČno v roce 1848 a to za náhradu. Zákonem z 30. dubna 1869 bylo
povoleno založit pivovar za povolení v hodnotČ 5000 zl., které musely být splaceny pĜed
otevĜením závodu u zemské pokladny32.
Pivo nejen v historii ale i dnes je oblíbeným pĜedmČtem zdanČní zvláštČ pro jeho výnosnost a
neutuchající oblibu v pití pČnivého moku u širokých vrstev obyvatelstva.
V roce 1481 byla vypsána a povolena þeským zemským snČmem pivní daĖ za úþelem
umoĜení dluhĤ království. ýeské stavy ji opČtovnČ povolovali v letech 1491, 1497, 1513,
1514, 151533, 153434. DaĖ z piva sestávala z danČ ze sladu a vlastní danČ pivní. StatkáĜi, kteĜí
vyrábČli pivo pouze pro svojí vlastní potĜebu z ní byli osvobozeni. V roce 154635 odpadla daĖ
ze sladu a v roce 1552 odpadl rozdíl mezi pivem pšeniþným a jeþným36.
Dávky z piva vĤþi státu v historii nesly rĤzná oznaþení, jako „akcis, tác, ungelt“.
V roce 1829 byla zavedena všeobecná daĖ potravní, která se vybírala jednak pĜi výrobČ piva
(42 ¾ kr. za konev) a jednak pĜi dovozu dle množství37. Po dobu 25 let zĤstala nezmČnČna.
Výnosem Ministerstva financí z 19. prosince 1852 byla zavedena nová soustava daní. Pivní
daĖ se vymČĜovala nejen dle množství ale i dle cukernatého obsahu mladiny (3 ¼ kr. za konev
za každý stupeĖ). 25. dubna 1869 výnosy Ministerstva financí byly zrušeny a zavedena nová
potravní daĖ z piva. Od 1. kvČtna 1869 se platilo z každého ohlášeného stupnČ 10 kr., z þehož
vlastní pivní daĖ tvoĜila 8 kr. plus pĜirážka 2 kr38.
Výroba piva v ýechách dosáhla v roce 1890 6.112.862 hl. Celkem vaĜilo pivo 748 pivovarĤ,
v prĤmČru na každý pĜipadala produkce ve výši 8.177 hl39. Na potravní dani z piva vþetnČ
pĜirážky se vybralo 10.723.436 zl. Za 1 hl tedy 1 zl. a 75 kr40. Finanþní okres PlzeĖ þítající
565 292 obyvatel v roce 1890 vyrobil 1.095.636 hl piva a daĖ z piva byla odvedena ve výši
1.996.649 zl. z þehož na obyvatele pĜipadlo 1,94 hl piva a daĖ 3,53 zl41.
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Je vidČt, že zdaĖování piva prošlo v 19. století dlouhým a složitým vývojem, který byl
zakonþen novým zákonem o dani z piva þ. 120/1889 Ĝ. z., vydaným císaĜským naĜízením ze
dne 17. þervence 1899. Tento nový zákon pĜedstavoval zásadní zmČnu principu zdaĖování,
neboĢ prvnČ bylo základem zdanČní množství hektolitrových stupĖĤ uvaĜené mladiny (hl° =
souþin zjištČných stupĖĤ extraktu v °S a objemu v hl.)42 DaĖová sazba za 1 hl° byla 34
haléĜĤ43. Malé pivovary, které ve výrobní periodČ od 1. záĜí do 31. srpna následujícího roku
nevyrobily více než 15.000 hl., mČly berní slevy. Ve mČstech prohlášených za uzavĜená pro
vybírání potravní danČ se platila mimo to z každého tam vyrobeného hektolitru piva pĜirážka,
a sice ve Vídni, Terstu, Praze, BrnČ, LvovČ, Štýrském Hradci, Linci, Lublani a v KrakovČ.
Dovozní clo z piva bylo stanoveno u piva v sudech 4 K za 100 kg, u piva v lahvích a
džbánech 4 K za 100 kg a dále se ještČ platila tzv. zemská dávka, která þinila 4
K z hektolitru44.
Ve své podstatČ se nejednalo o daĖ z piva, neboĢ pĜedmČtem zdanČní byla uvaĜená mladina,
jejíž výroba byla podmínČna pĜítomností dozorce finanþního úĜadu, který zjistil vyrobené
množství a stupĖovitost, a ta již dále nesmČla být mČnČna. Jednalo se tedy o daĖ výrobní, 1 hl
10° piva byl zdanČn 3,40 K a 12° pivo 4,08 K, mimo ostatních dávek. Množství vyrobené
mladiny se zjišĢovalo na chladícím stoku, který byl ocejchován na celé hl a platnost cejchu
byla každoroþnČ nejménČ jednou ovČĜována. Cejchování se provádČlo pro každou velikost
várky, kterou sládek urþil. Také kvasné kádČ musely být periodicky, nejménČ každá tĜi léta,
ocejchována a ohamována.
Princip zdanČní piva formou výrobní danČ pĜevzala s jistými úpravami i novČ vzniklá
ýeskoslovenská republika. Zákonem þ. 160/1920 Sb. z. a n., ze dne 11. bĜezna 1920, byla
zvýšena základní sazba na 3 Kþ za hl°, pĜiþemž zahrnovala i zemské dávky.
K zásadní zmČnČ došlo až Z þ. 676/1920 Sb., z. a n., ze dne 22. prosince 1920, o zpĤsobu
zdaĖování piva, dle kterého bylo pivo podrobeno všeobecné dani nápojové (Z 533/1919 Sb. z.
a n. ze dne 25. záĜí 1919). Ta se platila z hotového výrobku, tj. pĜi prodeji piva z pivovaru, a
pro zdanČní bylo rozhodující množství a koncentrace (obsah extraktu pĤvodní mladiny) piva
pĜi prodeji. Dochází tím k uvolnČní dozoru finanþních úĜadĤ na technologii výroby piva.
Byly novČ stanoveny sazby za 1 hl piva a zároveĖ samostatnČ ustanovena zemská dávka,
která se vybírala souþasnČ s daní.
Tab. þ. 2 Sazby Kþ za 1 hl piva
Pivo
DaĖ z piva
Výþepní
24
Ležáky
32
Speciální
40
Zdroj: Z 676/1920 Sb. z. a n.

Zemská dávka
8
12
20

Celkem
32
44
60

K dani a zemské dávce bylo tĜeba dále uhradit tzv. „potravní daĖ na þáĜe“, 3 Kþ/hl u tzv.
hrazených mČst (Praha, Brno) a dále dávky obecní, které þinily 8 Kþ/hl u piv výþepních, 12
Kþ/hl u ležákĤ a 20 Kþ/hl u piv speciálních45.
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Zákonem þ. 168/1930 Sb. z. a n., o dani z piva, ze dne 27. listopadu 1930, bylo pivo vyĖato
z nápojové danČ a byla zavedena samostatná daĖ z piva. DaĖ byla zvýšena, a to na 46 Kþ/hl u
piv výþepních, 60 Kþ/hl u ležákĤ a na 80 Kþ/hl u piv speciálních. Další zvýšení sazby se
uskuteþnilo novelou þ. 250/1937 Sb. z. a n., ze dne 21. prosince 1937, a to na 56 Kþ/hl u piv
výþepních, na 70 Kþ/hl u ležákĤ a na 90 Kþ/hl u piv speciálních.
Vedle danČ z piva a ostatních dávek byl pivovarnický prĤmysl zatížen i daní z obratu dle
zákona þ. 268/1923 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani z pĜepychu, ze dne 21. prosince 1923.
Tato daĖ byla V MF þ. 256/1933 Sb. z. a n., o paušalování danČ z obratu u piva, ze dne 24.
prosince 1933, paušalizována. Paušál46 danČ z obratu se vybíral souþasnČ se zdanČním piva.
Tab. þ. 3 Paušální daĖ z obratu
Pivo vyrobené

výþepní
ležák
speciální

Mimo PlzeĖ
V Plzni
Mimo PlzeĖ
V Plzni
Kdekoliv

Paušál
danČ
z obratu Kþ/hl
Prosinec 1933
KvČten 1938
12,40
12,80
14,90
15,30
13,50
13,90
17,75
18,15
17,50
17,90

Upraveno dle: V MF þ. 256/1933 Sb. z. a n. a V MF þ. 97/1938 Sb., z. a n. ze dne 26. dubna 1938.

Vládní naĜízení þ. 125/1939 Sb. z. a n., ze dne 14. dubna 1939, mČní zákon o dani z piva
z hlediska sazby, a to pivo výþepní 56 Kþ/hl, ležáky na 70 Kþ/hl a piva speciální 90 Kþ/hl.
Pivovary, jež pĜistoupily ke smlouvČ o úpravČ soutČže mČly daĖ sníženu na 5 Kþ/hl pro
výþepní pivo, 6 Kþ/hl pro ležák a 15 Kþ/hl pro speciální piva. Vládní naĜízení þ. 116/1939
Sb. z. a n., ze dne 6. dubna 1939, provedlo úpravu obchodu s lahvovým pivem. Byly
stanoveny jednotné zálohy na pivní láhve, a to 2 K za láhev litrovou a 1,50 K za pĤllitrové a
menší láhve. V záĜí došlo k zavedení váleþné pĜirážky k cenČ piva, která þinila 20% prodejní
ceny v drobném. PĜirážku vybíral a odvádČl pivovar. Za tímto úþelem byly stanoveny
prĤmČrné ceny piva v drobném prodeji.
Tab. þ. 4 Váleþná pĜirážka k cenám piva zavedená v záĜí 1939
Cena piva v drobném K/hr Váleþná pĜirážka K/hl
Pivo výþepní
3,00
60,00
Ležák vyrobený mimo PlzeĖ 3,50
70,00
Ležák vyrobený v Plzni
4,00
80,00
Speciální piva
4,00
80,00
Upraveno dle: KRATOCHVÍLE, Antonín. Pivovarství þeských zemí v promČnách 20. století. Praha:
Výzkumný ústav pivovarský a sladaĜský, a.s., 2005. ISBN 80 86576 16 7, s. 71.

Od 1. Ĝíjna 1940 byl v protektorátu ýechy a Morava zaveden ĜíšskonČmecký zpĤsob zdanČní
piva dle vyhlášky o novém znČní zákona o dani z piva z 28. bĜezna 1930, ve znČní novely ze
dne 29. listopadu 193947. ZdaĖováno bylo hotové pivo a dani podléhalo pivo z pivovaru
vystavené, nebo v pivovaru vypité. Osvobozeno bylo pivo deputátní vydávané zamČstnancĤm
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Základní sazba þinila 2%, snížená 1%.
Zákon o dani z piva s provádČcími ustanoveními. Praha: Ministerstvo financí, 1940.
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pivovaru a pivo vyvezené pod daĖovým dohledem. Pro prvních 120.000 vyrobených hl byly
sazby odstupĖovány. DaĖ z piva þinila za každý hl piva vystaveného v jednom roce:
Za prvních
2000 hl
10,50 RM/hl
Dalších
8000
10,70 Rm/hl
Dalších
10.000
10,90 RM/hl
Dalších
10.000
11,20 RM/hl
Dalších
30.000
11,50 RM/hl
Dalších
30.000
11,80 RM/hl
Dalších
30.000
12,40 RM/hl
Ze zbytku
13,00 RM/hl
Po skonþení druhé svČtové války se v roce 1945 platila zvláštní úprava danČ z piva. Dle ní se
v þeských zemích zdaĖovalo pivo 3,5 °S jako ležák sazbou od 105 130 K/hl, v prĤmČru 116
K/hl, dále se pĜipoþítávalo 80 K/hl váleþné pĜirážky a 2% danČ z obratu. V pohraniþí bylo tzv.
jednoduché pivo 2,2°S zdaĖováno jako slabé pivo sazbou 50 K/hl s váleþnou pĜirážkou 53
K/hl a dále 2% danČ z obratu.
Zákon þ. 30/1946 Sb. z. a n., o nové úpravČ þeskoslovenského práva v oboru nepĜímých daní
a státních finanþních monopolĤ, bylo odstranČno zdaĖování dle pravidel z dob Protektorátu,
vþetnČ zvláštní úpravy z roku 1945. Zákon zavádČl nové zdanČní piva formou nepĜímé danČ.
Ta na 1 hl þinila 116 Kþ u piv výþepních, 144 Kþ u ležákĤ a 184 Kþ u piv speciálních. Dále se
k daĖovým sazbám pĜipoþítávala pĜirážka 100 Kþ/hl u piv vyrobených v Prazdroji a 80 Kþ/hl
u ostatních piv. Tato úprava byla zrušena zákonem þ. 283/1948 Sb., ze dne 21. prosince 1948,
který zavedl všeobecnou daĖ.
Tab. þ. 5 ZdanČní piva po roce 1948
Pivo výþepní
Ležáky
Piva speciální

Kþs/hl
Kþs/hl
Kþs/hl

Vyrobené v Prazdroji
270
320
345

Vyrobené jinde
240
290
315

Zdroj: Z 283/1948 Sb.

Zákon þ. 73/1952 Sb. zrušil pĜedchozí úpravu a zavedl nový princip zdanČní piva daní
z obratu, jež se udržel bezmála více než 30 let.
Od roku 1952 bylo pivo zdaĖováno daní z obratu (Z þ. 73/1952 Sb.), dle kterého zdanČní
podléhal obrat z prodeje zboží vlastní výroby. Jednalo se o rozdílovou daĖ, jež vycházela
z rozdílu mezi státem stanovenými velkoobchodními cenami a cenami maloobchodními.
Po roce 1989 byla daĖ z piva novelizována Z þ. 107/1990 Sb., dle které již obratová daĖ
nebyla rozdílovou daní a bez vztahu k cenám byly stanoveny daĖové sazby za 1 hl piva
následovnČ: u výþepního piva do 10% 190 Kþ/hl, u ležákĤ – 11% 12% 390 Kþ/hl a u piv
speciálních – 13% a více – 650 Kþ/hl.
K zásadní zmČnČ došlo po vydání Z þ. 212/1992 Sb., o soustavČ daní, v rámci které byla Z þ.
213/1992 Sb., zavedena daĖ spotĜební. Po rozhodnutí o rozdČlení ýSFR byl pro území ýeské
republiky ýNR schválen Z þ. 587/1992 Sb., o spotĜebních daních, jež se vČcnČ zcela
shodoval s pĜedchozí úpravou. Zákon urþil tzv. vybrané výrobky podléhající spotĜební dani
mezi nimiž bylo zahrnuto pivo. V hlavČ III. zákona bylo pivo definováno jako alkoholický
nápoj vyrobený z mladiny, obsahující více než 0.6 hmotnostních % alkoholu vzniklých
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zkvašením mladiny a pĜipravený z látek škrobnatých nebo cukernatých s pĜísadou chmele a
dále byly stanoveny taxativnČ následující sazby za 1 hl piva: výþepní piva – 154 Kþ/hl, ležáky
– 317 Kþ/hl a speciální piva – 423 Kþ/hl. V rámci daĖové soustavy byla také zavedena daĖ
z pĜidané hodnoty. Základem DPH byla cena za zdanitelné plnČní vþetnČ pĜíslušné danČ
spotĜební. Pivo bylo zaĜazeno do základní 23% sazby DPH. S úþinností od 1.1. 1995 byl
zákonem þ. 260/1994 Sb., ze dne 7. 12. 1994 novelizován zákon o spotĜební dani. Došlo
k þásteþným zmČnám sazeb danČ u piva, a to na: 157 Kþ/hl u piv výþepních, 320 Kþ/hl u
ležákĤ a 430 Kþ/hl u piv speciálních. SouþasnČ tento zákon zavedl v § 33 snížení daĖové
sazby pro malé nezávislé pivovary. Charakteristika malého nezávislého pivovaru byla
obsažena v § 2, písm. i zákona, stanovila horní hranici malých pivovarĤ výstavem max.
200.000 hl/rok a vycházela z praxe nČmeckého zákona o zdanČní piva (Biersteuergesetz –
BierStG 1993) a byla v souladu s þl. 4 SmČrnice Rady EHS 92/83 EEC.
Od roku 1996 MF spoleþnČ s ýeských svazem pivovarĤ a sladoven pĜipravovalo další
novelizaci, jež mČla zavést staronový princip zdanČní (používal se v prvních letech existence
ýSR) vycházející z hektolitrových stupĖĤ hl°, odvozených z extraktu pĤvodní mladiny. Tento
princip zdaĖování piva byl vyhlášen Z þ. 303/1997 Sb., ze dne 13. 11.1997 s úþinností od 1. 1.
1998. Sazba byla diferencována dle subjektu, který pivo vyrobil a kterému vznikla daĖová
povinnost. Velikost pivovarĤ byla dána roþním výstavem piva. Základní sazba byla 24 Kþ/hl°.
PĜijatá sazba zajišĢovala celkový výnos danČ z piva 4.039 mil. Kþ, každá zmČna sazby o
1Kþ/hl ovlivĖovala pĜi zachování stejného množství a sortimentu piva, celkový výnos danČ o
cca 168 mil. Kþ/rok48.
Tab. þ. 6 ZdaĖování piva platné od 1. 1. 1998
Roþní výstav piva hl/rok
Sazba danČ Kþ/hl°
Nad 200.000
24,00
150.001 až 200.000
21,60
100.001 až 150.000
19,20
50.001 až 100.000
16,80
10.001 až 50.000
14,40
Do 10.000
12,00
Zdroj: Z þ. 303/1997 Sb.

Poznámka
Základní sazba
Snížená sazba
Snížená sazba
Snížená sazba
Snížená sazba
Snížená sazba

Zákon þ. 587/1992 Sb., o spotĜební dani, ve znČní dalších doplnČní a úprav (Z þ. 260/1994
Sb., a 303/1997 Sb.), platil až do 31.12.2003. Od 1.1.2004 byl zrušen a nahrazen novým
zákonem þ. 353/2003 Sb., o spotĜebních daních. Tento nový zákon prohloubil harmonizaci
s danČmi EU, zejména zavedením daĖových skladĤ a podmínČného osvobození od danČ.
Princip zdanČní piva i vlastní sazba danČ z piva však zĤstaly beze zmČn.
PlzeĖský prazdroj v souþasnosti produkuje tyto znaþky: Pilsner Urquell, Master, Gambrinus,
Velkopopovický Kozel, Radegast, Radegast Birell, Primus, Klasik a Frisco v pivovarech
PlzeĖ, Radegast a Velké Popovice. Za rok 200849 celkový prodej pĜesáhl 10,7 milionĤ
hektolitrĤ piva, pĜíjem z hlavních aktivit tvoĜil 15,68 miliard Kþ a podíl na trhu pĜibližnČ
49%. ýistý zisk po zdanČní za úþetní období konþící 31. bĜezna 2008 dosáhl þástky 3,88
miliardy Kþ. S pĜíspČvkem ve výši 4,25 miliard Kþ zaplacených na daních za uplynulý
fiskální rok patĜí PlzeĖský Prazdroj k nejvýznamnČjším plátcĤm v rámci þeské ekonomiky.
48

KRATOCHVÍLE, Antonín. Pivovarství þeských zemí v promČnách 20. století. Praha: Výzkumný ústav
pivovarský a sladaĜský, a.s., 2005. ISBN 80 86576 16 7, s. 212.
49
www.prazdroj.cz.
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Tab. þ. 7 Export piva PlzeĖského Prazdroje
Rok
Export piva v hl.
2003
683 223
2004
701 565
2005
710 578
2006
792 080
2007
846 000
2008
881 000
Zdroj: www.prazdroj.cz.

Tab. þ. 8 HospodáĜské výsledky
Finanþní ukazatele:
Zisk z prodeje zboží, vlastních výrobkĤ a služeb
ýistý zisk za úþetní období po zdanČní

Úþetní období
31.3.2008
15 684 650 000
3 882 196 000

do Úþetní období
do 31.3.2007
14 418 766 000
3 464 574 000

Zdroj: www.prazdroj.cz.

4 ZÁVċR
Pivo je v dnešní dobČ stejnČ jako v minulosti oblíbeným pĜedmČtem zdanČní, zvláštČ pro jeho
výnosnost a trvalou oblibu u širokých vrstev obyvatelstva. Lze proto pĜedpokládat, že
spotĜební daĖ bude i nadále na tento druh vybrané komodity uvalována.
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