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Spotřební daň z alkoholu a alkoholických
nápojů - hodnocení sazeb spotřební daně
a daňové struktury
Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod
Tato veřejná konzultace umožňuje všem zúčastněným stranám vyjádřit svůj názor na současnou výši
spotřební daně z alkoholu. Současné definice minimálních sazeb spotřební daně v EU se vyhodnocují, aby
se posoudilo, zda jsou stále vhodné pro daný účel. Byly stanoveny v roce 1992 a nebyly revidovány, aby
zohlednily inflaci nebo rostoucí obavy o veřejné zdraví.
Spotřební daně jsou nepřímé daně z prodeje nebo spotřeby určitých výrobků, jako jsou alkoholické nápoje
a tabákové výrobky. Pravidla pro spotřební daň z těchto výrobků jsou harmonizována na úrovni EU, aby
bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu.
Pravidla EU pro zdanění alkoholu a alkoholických nápojů definují a klasifikují různé kategorie výrobků
a stanoví příslušné minimální sazby daně (některé výrobky, jako je víno, mají nulovou sazbu), jakož
i podmínky pro uplatnění snížených sazeb. Právní předpisy EU stanoví pouze harmonizované minimální
sazby, proto mohou země EU na základě svých národních preferencí uplatňovat sazby spotřební daně
vyšší než tato minima.
Dotazník je rozdělen do tří částí:
oddíl 1 - profil respondenta a údaje o něm,
oddíl 2 - celková poptávka a spotřeba alkoholických výrobků,
oddíl 3 - současný politický rámec.
Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 15 minut. Upozorňujeme, že nemusíte odpovídat na všechny
otázky.
Této konzultace se můžete zúčastnit vyplněním tohoto online dotazníku. Pokud to není možné, kontaktujte
nás prostřednictvím e-mailu TAXUD-UNIT-C2@ec.europa.eu. Své odpovědi můžete zaslat v jakémkoli
úředním jazyce EU a můžete nahrát další dokumenty.
Pozn.: v tomto dotazníku jsou alkoholické nápoje klasifikovány v souladu s terminologií a definicemi
stanovenými ve směrnici 92/83/EHS.

Informace o vás
*1

Jazyk, v němž budete na otázky odpovídat:
angličtina
1

bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
francouzština
irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština
*2

Konzultace se účastníte:
jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků
jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
2

jiná možnost
*3

Jméno
Milos

*4

Příjmení
Hrabak

*5

E-mailová adresa (nebude zveřejněna):
milos.hrabak@cmsmp.cz

* 10

Uveďte, zda vaše organizace získala za posledních pět let finanční podporu od

alkoholového průmyslu.
Ano
Ne
* 11

Název organizace

Maximálně 255 znaků
Českomoravský svaz minipivovarů

* 12

Velikost organizace
mikro (1 až 9 zaměstnanců)
malá (10 až 49 zaměstnanců)
střední (50 až 249 zaměstnanců)
velká (250 či více zaměstnanců)

13 Identifikační číslo v rejstříku transparentnosti
Maximálně 255 znaků
Je vaše organizace zaregistrována v rejstříku transparentnosti? Jde o dobrovolnou databázi pro organizace, které
se snaží ovlivňovat rozhodování v EU.

* 14

Země původu

Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.

Afghánistán

Francouzská
Guyana

Litva

Šalomounovy
ostrovy
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Alandy

Francouzská jižní

Lotyšsko

Salvador

Lucembursko

Samoa

a antarktická
území
Albánie

Francouzská
Polynésie

Alžírsko

Gabon

Macao

San Marino

Americká Samoa

Gambie

Madagaskar

Saúdská Arábie

Americké

Ghana

Maďarsko

Senegal

Andorra

Gibraltar

Malajsie

Severní Korea

Angola

Grenada

Malawi

Severní

Panenské ostrovy

Makedonie
Anguilla

Grónsko

Maledivy

Seychely

Antarktida

Gruzie

Mali

Sierra Leone

Antigua a

Guadeloupe

Malta

Singapur

Argentina

Guam

Maroko

Sint Maarten

Arménie

Guatemala

Marshallovy

Slovensko

Barbuda

ostrovy
Aruba

Guernsey

Martinik

Slovinsko

Austrálie

Guinea

Mauricius

Somálsko

Ázerbájdžán

Guinea-Bissau

Mauritánie

Španělsko

Bahamy

Guyana

Mayotte

Spojené
arabské emiráty

Bahrajn
Bangladéš

Haiti
Heardův ostrov a

Menší odlehlé

Spojené

ostrovy USA

království

Mexiko

Spojené státy

McDonaldovy
ostrovy
Barbados

Honduras

Mikronésie

Srbsko

Belgie

Hongkong

Moldavsko

Šrí Lanka

Belize

Indie

Monako

Středoafrická
republika

Bělorusko

Indonésie

Mongolsko

Súdán

Benin

Irák

Montserrat

Surinam
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Bermudy

Írán

Mosambik

Svalbard a Jan
Mayen

Bhútán

Irsko

Myanmar/Barma

Svatá Helena,
Ascension a
Tristan da Cunha

Bolívie

Island

Namibie

Svatá Lucie

Bonaire, Svatý

Itálie

Nauru

Svatý Bartoloměj

Izrael

Německo

Svatý Kryštof a

Eustach a Saba
Bosna a
Hercegovina

Nevis

Botswana

Jamajka

Nepál

Svatý Martin

Bouvetův ostrov

Japonsko

Niger

Svatý Tomáš a
Princův ostrov

Brazílie

Jemen

Nigérie

Svatý Vincenc a
Grenadiny

Britské

Jersey

Nikaragua

Svazijsko

Jižní Afrika

Niue

Švédsko

Jižní Georgie a

Nizozemsko

Švýcarsko

indickooceánské
území
Britské Panenské
ostrovy
Brunej

Jižní
Sandwichovy
ostrovy
Bulharsko

Jižní Korea

Norsko

Sýrie

Burkina Faso

Jižní Súdán

Nová Kaledonie

Tádžikistán

Burundi

Jordánsko

Nový Zéland

Tanzanie

Čad

Kajmanské

Omán

Tchaj-wan

ostrovy
Černá Hora

Kambodža

Ostrov Man

Thajsko

Česko

Kamerun

Ostrov Norfolk

Togo

Chile

Kanada

Ostrovy Severní

Tokelau

Mariany
Chorvatsko

Kapverdy

Ostrovy Turks a

Tonga

Caicos
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Čína

Katar

Pákistán

Trinidad a
Tobago

Clipperton

Kazachstán

Palau

Tunisko

Cookovy ostrovy

Keňa

Palestina

Turecko

Curaçao

Kiribati

Panama

Turkmenistán

Dánsko

Kokosové

Papua-Nová

Tuvalu

(Keelingovy)

Guinea

ostrovy
Demokratická

Kolumbie

Paraguay

Uganda

Dominika

Komory

Peru

Ukrajina

Dominikánská

Kongo

Pitcairnovy

Uruguay

republika Kongo

republika

ostrovy

Džibutsko

Kosovo

Pobřeží slonoviny

Uzbekistán

Egypt

Kostarika

Polsko

Vánoční ostrov

Ekvádor

Kuba

Portoriko

Vanuatu

Eritrea

Kuvajt

Portugalsko

Vatikán

Estonsko

Kypr

Rakousko

Venezuela

Etiopie

Kyrgyzstán

Řecko

Vietnam

Faerské ostrovy

Laos

Réunion

Východní Timor

Falklandy

Lesotho

Rovníková

Wallis a Futuna

Guinea
Fidži

Libanon

Rumunsko

Zambie

Filipíny

Libérie

Rusko

Západní Sahara

Finsko

Libye

Rwanda

Zimbabwe

Francie

Lichtenštejnsko

Saint-Pierre a
Miquelon

Všechny příspěvky do této veřejné konzultace Komise zveřejní. Můžete si zvolit, zda chcete, aby
s příspěvkem byly zveřejněny i údaje o vaší osobě, nebo zda chcete zůstat v anonymitě. Pro účely
transparentnosti se vždy zveřejní kategorie respondenta (například „sdružení podniků“,
„spotřebitelské sdružení“, „občan EU“), země původu, název a velikost organizace a její číslo
v rejstříku transparentnosti. V žádném případě nebude zveřejněna vaše e-mailová adresa. Zvolte
takovou ochranu soukromí, která vám nejlépe vyhovuje. Výchozí nastavení ochrany soukromí je dáno tím,
jakou jste zvolili kategorii respondenta.
* 16

Nastavení ochrany soukromí při zveřejnění příspěvku

6

Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny,
nebo ne.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se pouze údaje o organizaci: do jaké kategorie respondenta spadáte,
název organizace, jejímž jménem odpovídáte, spolu s jejím číslem v rejstříku
transparentnosti, velikostí a zemí původu a váš příspěvek, to vše v obdržené
podobě. Vaše jméno zveřejněno nebude. Chcete-li zůstat v anonymitě,
v samotném příspěvku neuvádějte žádné osobní údaje.
Údaje si přeji zveřejnit
Zveřejní se údaje o organizaci a údaje o respondentovi: do jaké kategorie
respondenta spadáte, název organizace, jejímž jménem odpovídáte, spolu s
jejím číslem v rejstříku transparentnosti, velikostí a zemí původu a váš
příspěvek. Zveřejní se i vaše jméno.
Souhlasím s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Celková poptávka po alkoholických nápojích a jejich spotřeba ve vaší zemi
17 Na základě vašeho názoru na cenu alkoholických nápojů na trhu ve vaší zemi
vyberte jednu z níže uvedených možností.
alkohol je příliš levný
cena alkoholu je přiměřená
alkohol je příliš drahý
18 Jak konkrétně hodnotíte úroveň cen následujících výrobků?
Příliš
drahé

Trochu

Na

Trochu

moc

správné

moc

drahé

úrovni

levné

Příliš
levné

Pivo
Víno
Jiné kvašené nápoje než pivo a víno (např.
jablečné víno, hruškové víno atd.)
Nápoje pro přímou konzumaci (např.
alkoholické limonády, „hard seltzer“ atd.)
Alkoholizované víno (např. portské, sherry
atd.)
Lihoviny a likéry
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19 Do jaké míry podle vašeho názoru ovlivňuje výše cen celkovou spotřebu
alkoholu u spotřebitelů?
ve velmi vysoké míře
do značné míry
do určité míry
v omezené míře
vůbec ne
20 Které faktory kromě ceny podle vás ovlivňují celkovou spotřebu alkoholu
u spotřebitelů?
Prvotní faktor

Druhotný faktor

Není relevantní faktor

Dostupnost (obchody, bary atd.)
Reklama
Životní styl a společenský život
Tradice a kulturní zvyky

21 Další faktory:

22 Do jaké míry podle vašeho názoru ovlivňuje cenová hladina spotřebitelský výběr
z hlediska druhu konzumovaných alkoholických nápojů?
ve velmi vysoké míře
do značné míry
do určité míry
v omezené míře
vůbec ne
23 Uveďte svůj názor na zdanění alkoholických nápojů. Daně by se měly
podstatně zvýšit
mírně zvýšit
nevím
daně není třeba zvyšovat
24 Doplňte jakékoli připomínky týkající se celkové poptávky po alkoholických
nápojích a jejich spotřeby.
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Hodnocení současného politického rámce
25 S ohledem na trh a spotřebu alkoholických nápojů ve vaší zemi uveďte, do jaké
míry jsou následující záležitosti problematické.
Zásadní
problém

Poměrně
velký
problém

Malý
problém

Žádný
problém

Nevím

nepředstavují

Daňové úniky spojené s pašováním
a nelegální výrobou
Padělání značkových výrobků
„Přeshraniční nákupy“, tj. nákup
legálního alkoholu v jiných zemích,
kde je levněji
Potíže místních výrobců konkurovat
velkým mezinárodním hráčům
Převažující nízká kvalita výrobků na
trhu
Spotřeba náhražek alkoholu*
Zdravotní rizika a společenské
náklady spojené s konzumací
alkoholu v celé populaci
Zdravotní rizika a společenské
náklady spojené s konzumací
alkoholu u mladých lidí
Zdravotní a společenská zátěž
spojená s nárazovým nadměrným
pitím alkoholu

* alkohol, který není určen k lidské spotřebě

26 Další příslušné problémy:

27 Odůvodněte:

28 Jaké by měly být priority EU při zdanění alkoholu?
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Velmi

Vysoká

Střední

Nízká

vysoká

priorita

priorita

priorita

priorita

Velmi
nízká
priorita

Vzájemně přiblížit úroveň zdanění
v jednotlivých zemích
Snížit daňové rozdíly mezi různými druhy
výrobků
Podpořit konkurenceschopnost menších
hospodářských subjektů
Pružně se přizpůsobit potřebám a prioritám
různých členských států
Snížit zátěž daňového systému pro
vnitrostátní orgány a hospodářské subjekty
na trhu
Snížit cenovou dostupnost alkoholu
Podpořit změnu složení výrobků směrem
k výrobkům s nižším obsahem alkoholu
Pomáhat zemím EU omezit nezákonný
obchod s alkoholickými nápoji a daňové
podvody

29 Jiné příslušné cíle:

30 Odůvodněte:

31 Spotřební daně se liší podle kategorií výrobků (pivo, víno, lihoviny atd.). Jak by
měly být navrženy úrovně daní pro různé typy výrobků?

Úrovně daně by (vyjádřete svůj souhlas/nesouhlas)...
Rozhodně

Částečně

Nemám

Částečně

Rozhodně

souhlasím

souhlasím

názor

nesouhlasím

nesouhlasím

měly odrážet různé výrobní
náklady u různých druhů
nápojů
měly být úměrné obsahu
alkoholu v nápoji
měly být úměrné
maloobchodním cenám
výrobků
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měly být navrženy tak, aby
odrazovaly od spotřeby
výrobků s vysokým obsahem
alkoholu
měly být navrženy tak, aby
snižovaly cenovou
dostupnost výrobků, které
jsou atraktivní pro mladé lidi
neměly poškozovat tradiční
/regionální výrobky

32 Pravidla EU vyžadují, aby bylo pivo zdaněno úměrně jeho obsahu alkoholu, ale
členské státy se mohou rozhodnout, že budou měřit obsah alkoholu u piva buď
podle stupňů obsahu alkoholu (obj.), nebo podle stupňů Plato. V důsledku toho se
minimální sazby v EU liší v závislosti na systému měření, zejména u slazených
/ochucených piv.
Současná minima EU pro pivo činí 1,87 EUR za hektolitr / stupeň alkoholu nebo
0,748 EUR za hektolitr / stupeň Plato.
Vzhledem k tomu, že členské státy mohou stanovit skutečné sazby vyšší než
minima EU, vyjádřete svůj souhlas/nesouhlas s následujícími tvrzeními.
Rozhodně

Částečně

Nemám

Částečně

Rozhodně

souhlasím

souhlasím

názor

nesouhlasím

nesouhlasím

Je třeba zvýšit minimální
sazbu EU uplatňovanou na
pivo
Je třeba zvážit zavedení
jednotného zdanění podle
stupňů obsahu alkoholu
v celé EU
Je třeba napravit možné
zkreslení způsobené
používáním dvou různých
systémů měření

33 Minimální sazba EU uplatňovaná na víno je 0 EUR a sazba je vyjádřena na
objem hotového výrobku.
Vzhledem k tomu, že členské státy mohou stanovit sazby vyšší než minima EU,
vyjádřete svůj souhlas/nesouhlas s následujícími tvrzeními.
Rozhodně

Částečně

Nemám

Částečně

Rozhodně

souhlasím

souhlasím

názor

nesouhlasím

nesouhlasím
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Je třeba stanovit minimální
sazbu EU pro víno vyšší než 0
Je třeba uplatňovat spotřební
daň na víno s ohledem na
obsah alkoholu (obj.)

34 Minimální sazba EU uplatňovaná na kvašené nápoje jiné než víno a pivo, jako je
jablečné víno, hruškové víno, medovina atd., je 0 EUR a sazba je vyjádřena na
objem hotového výrobku.
Vzhledem k tomu, že členské státy mohou stanovit sazby vyšší než minima EU,
vyjádřete svůj souhlas/nesouhlas s následujícími tvrzeními.
Rozhodně

Částečně

Nemám

Částečně

Rozhodně

souhlasím

souhlasím

názor

nesouhlasím

nesouhlasím

Je třeba stanovit minimální
sazbu EU pro tyto druhy
nápojů vyšší než 0
Je třeba uplatňovat spotřební
daně na tyto druhy nápojů
s ohledem na obsah alkoholu
(obj.)

35 Minimální sazba EU uplatňovaná na „meziprodukty“ (jako je portské, sherry
a jiná alkoholizovaná vína) činí 45 EUR na hektolitr a sazba je vyjádřena na objem
hotového výrobku.
Vzhledem k tomu, že členské státy mohou stanovit sazby vyšší než minima EU,
vyjádřete svůj souhlas/nesouhlas s následujícími tvrzeními.
Rozhodně

Částečně

Nemám

Částečně

Rozhodně

souhlasím

souhlasím

názor

nesouhlasím

nesouhlasím

Je třeba zvýšit minimální
sazbu EU uplatňovanou na
meziprodukty
Je třeba uplatňovat spotřební
daně na tento druh nápojů
s ohledem na obsah alkoholu
(obj.)

36 Minimální sazby EU pro „líh“ (většinou lihoviny a likéry) činí 550 EUR na hektolitr
čistého alkoholu.
Vzhledem k tomu, že členské státy mohou stanovit sazby vyšší než minima EU,
vyjádřete svůj souhlas/nesouhlas s následujícím tvrzením.
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Rozhodně

Částečně

Nemám

Částečně

Rozhodně

souhlasím

souhlasím

názor

nesouhlasím

nesouhlasím

Je třeba zvýšit minimální
sazbu EU uplatňovanou na
líh

37 Kterým aspektům by v případě hypotetického zvýšení minimálních sazeb EU
uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje měli tvůrci politik věnovat větší
pozornost?
Rozhodně

Částečně

Nemám

Částečně

Rozhodně

souhlasím

souhlasím

názor

nesouhlasím

nesouhlasím

Revize minimálních sazeb by
měla zajistit rovné podmínky
pro všechny výrobky
Revize minimálních sazeb by
měla zohlednit rozdíly v kupní
síle spotřebitelů v EU
Daň by měla představovat
minimální úroveň
maloobchodní ceny
Měly by být zavedeny
mechanismy pro průběžnou
úpravu výše daně o inflaci
Revize minimálních sazeb by
měla zachovat zvláštní
režimy pro určité regiony
/výrobky
Minimální sazby by se měly
zvyšovat postupně, aby
nedošlo k nechtěnému
narušení trhu
Revize minimálních sazeb by
měla podpořit sbližování cen
mezi jednotlivými zeměmi

38 Ostatní aspekty:
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39 Jaké výsledky lze očekávat od hypotetického zvýšení průměrné úrovně zdanění alkoholických výrobků?
Velmi
pravděpodobné

Pravděpodobné

Nemám
názor

Nepravděpodobné

Velmi
nepravděpodobné

Průměrná spotřeba alkoholu na obyvatele by se snížila
Snížila by se četnost „těžkého nárazového pití“
Došlo by k přesunu spotřeby směrem ke kategoriím
výrobků, které jsou zdaněny méně
Zvýšil by se podíl výrobků s nízkou cenou na trhu
Zvýšila by se spotřeba nelegálních výrobků
Zvýšila by se spotřeba výrobků zakoupených v jiné zemi
Malí místní výrobci by byli negativně ovlivněni ve srovnání
s většími společnostmi
Zvýšily by se daňové příjmy
Žádná podstatná změna
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40 Další dopady:

41 Připojte jakékoli připomínky týkající se politiky EU v oblasti spotřební daně
z alkoholu a alkoholických nápojů a případných revizí.

42 Zde můžete nahrát další dokument k předmětu této konzultace jako dodatečný
podkladový materiál pro lepší pochopení vašeho stanoviska. Maximální velikost
souboru je 1 MB. Komise zveřejní všechny obdržené dodatečné dokumenty.

Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace zveřejněny, odstraňte identifikátory.
Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

Contact
Matthieu.DESFEUILLET@ec.europa.eu

15

