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O plze ském pivu a spot ební dani 

 

Petra Jánošíková 
 
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 
 
M sto Plze  má dlouhou tradici, coby m sto váre né. Pivo je považováno tém  za „národní 

nápoj“ a Plze ané jsou na tuto tradici pat i n  hrdí. Každý den se v esku vypije bezmála 2 
miliony lahví piva z portfolia Plze ského Prazdroje. To znamená, že každou minutu je 
otev eno v esku 1 300 lahví1 . 
P ísp vek chce poukázat na širší finan n právní souvislosti a také poukázat na to, že finan ní 
právo a finan ní v da nejsou suchopárné obory odtažené od b žného života, ba práv  naopak 
jedná se o obory zajímavé a pestré. Svým charakterem se jedná o finan n právní nau ný text.  
Plze ský Prazdroj, a. s. je  v sou asnosti nejv tším reprezentantem plze ské produkce piva a 
zárove  lenem spole nosti SABMiller plc2., co se výstavu tý e, druhé nejv tší globální 
pivovarnické spole nosti na sv t , se smlouvami na ú ast na va ení piva nebo jeho distribuci 
ve více než 60 zemích na p ti kontinentech. 
S celkovým ro ním prodejem více než 10 milion  hektolitr 3 na domácím i zahrani ním trhu 
a s exportem piva do více než 55 zemí po celém sv t  je Plze ský Prazdroj, a.s. vedoucím 
výrobcem piva ve st ední Evrop  a nejv tším vývozcem eského piva. V dubnu 2007 ud lil 
Zkušební ústav nápoj , prestižní americký institut, provád jící nezávislé znalecké posudky 
piv, vín a lihovin chu ovým vlastnostem piva Pislner Urquell rekordní skóre 93 bod , 
nejvyšší  kdy ud lené hodnocení ležáku typu „pilsner“. 
 
 
2 HISTORIE PIVA V PLZNI 
 
Slovo „pivo“ je slovanského p vodu a ozna uje „nápoj nejoby ejn jší a nejrozší en jší“.  
Naproti tomu „Urquell znamená „Prazdroj, p vodní pramen“. „Pils“ je zkratkou slova 
„Pilsen“ (Plze ) a znamená plze ský. V e i piva je to synonymum siln  chmeleného spodn  

                                                 
1 www.prazdroj.cz.  
2 SABMiller plc. Je jedna z nejv tších sv tových pivovarnických spole ností s pivovarnickými aktivitami i 
distribucí ve více než 60 zemích sv ta nap í  6 kontinenty. Skupina zna ek SABMiller zahrnuje významné 
mezinárodní zna ky jako Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro a Pilsner Urquell a dále tém  200 
úsp šných regionálních a národních zna ek. 
3 www.prazdroj.cz.  
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kvašeného ležáku4. Pivo je  jinak um le p ipravený nápoj, v n mž vzniká alkohol zkvašením 
cukru, který je obsažen ve sladu5. Sladem mohla být jakákoliv obilnina, dokonce v minulosti 
jako sou ást sladu se používalo i r zné ovoce. Výroba piva je dnes velmi složitý proces.  
Velmi zjednodušen  se slad a chmel uva í ve vod  a uva ená sm s, tzv. mladina, se zchladí na 
zákvasnou teplotu. Mladina se p e erpává do kvasných kádí ve spilce, kde kvasí. Používají se 
dva zp soby kvašení, a to horní a spodní. U horního kvašení se kvasnice usazují na hladin  
kvasných kádích. Tento zp sob se používal už od starov ku. P i spodním kvašení se kvasnice 
usazují na dn  kádí. Tento moderní zp sob se používá od roku 1842 a je typický pro eská 
piva. V posledním stádiu kvašení vzniká mladé pivo, které potom vyzrává a p e erpává se do 
ležáckých sud . Zde pivo dozrává a dokvašuje se. Odtud jde do transportních sud  ur ených 
pro restaurace, hospody  nebo do lahví  i plechovek. 
 
Kdo první va il pivo není dosud prokázáno6. emesln  se však pivo p ipravuje nejmén   p t 
tisíc let. Tak staré jsou totiž první písemné a obrazové doklady o p íprav  a pití piva ze 
starého Sumeru a Egypta7. V Chammurabbiho zákoníku je dokonce zmínka o kvetoucí 
pivovarské innosti a zákonem byl stanoven obsah mladiny v piv  a jeho cena pod sankcí  
absolutního trestu formou utopení p i jeho nedodržení. 
 
První zmínka o výrob  piva u nás se váže k B evnovskému klášteru. Ve zpráv  se uvádí, že 
v roce 993 n.l. tamní Benediktini vyráb li pivo. O velké oblib  piva u našich p edk , sv d í 
B etislavova Dekreta z roku 1039, v nichž  se praví, že „kr ma jest ko en všech špatností“, a 
nesmí se proto nové zakládat a existující p ebírat. P istižený kr má  m l být p ivázán ke 
sloupu na tržišti a bi ován (praný ). Zabavené nápoje m ly být vylity a p istižení pijáci m li 
být uv zn ni do doby, než zaplatí pokutu knížeti8. 
 
Piva ve st edov ku byla asto va ena s použitím pro nás velmi neobvyklých p ísad, nap . 
šišky, v tvi ky, š áva z navrtané b ízy, sláma. Mnohá piva byla va ena jako lék a p idávaly se 
do nich lé ivé byliny, nap . pelyn k, šalv j, šafrán, kop iva, lopuch, blín erný9. 
Na rozdíl od prav ku a po átku starov ku ve st edov ku pivo neva ily pouze ženy, služebnice 
bohy , ale také muži – sládkové, kte í postupn  výrobu piva p evzali na svá bedra. Ženy se 
k va ení piva vrátily až ve 20. století.  St edov cí sládkové však byli velmi pov r iví a p i 
va ení piva provád li r zné rituály a várky piva chránily amulety. Pokud sládek pivo pokazil, 
mohl se oproti sou asnosti vymluvit na zlé úklady arod jnic a takováto omluva byla 
bezvýhradn  p ijata. Po provedení vymítacích ob ad  mohl sládek znovu va it. St edov k 
s sebou p inesl mnoho návod  na vylepšení piva, n které z nich jsou otišt ny v knize Dr. 
Zíbrta10. 
 

                                                 
4 Ležák ozna uje klí ovou  pivní kategorii. Kvašení za studena má za následek jasné a osv žující pivo. Do této 
kategorie pat í p edevším piva plze ská, mnichovská a piva víde ské oblasti. In: SMITH, Gregg; GETTY, 
Carrie. Bible piják  piva. Praha: Pragma, 1997. ISBN 80 7205 669 7, s. 64. 
5 ZÍBRT, V nek. Velká kniha piva. Olomouc: Rubico, 2005. ISBN 80 7346 054 8, s. 7. 
6 ZÍBRT, V nek. Velká kniha piva. Olomouc: Rubico, 2005. ISBN 80 7346 054 8, s. 10 12. 
7 SMITH, Gregg; GETTY, Carrie. Bible piják  piva. Praha: Pragma, 1997. ISBN 80 7205 669 7, s. 13 nebo 
BRZÁK, Jan. Vznik a vývoj plze ského pohostinství. Plze : UNI, 2001. ISBN 80 902017 8 4, s. 63. 
8 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra; KNOLL, Vilém; RUNDOVÁ, Alena. Mezníky eských právních d jin. 2. vyd. Plze : 
Aleš en k, 2005. ISBN 80 86898 27 X, s. 28. 
9 ZÍBRT, V nek. Velká kniha piva. Olomouc: Rubico, 2005. ISBN 80 7346 054 8, s. 10 12. 
10 ZÍBRT, en k. Z d jin piva a pivovarnictví v zemích eských. Praha: Ant. Renna, 1894, s. 218.  156. Item 

vezmi ernobejlu, jak rozumíš, usuš jej dob e a potom spal na prach erný a vsyp toho prášku do piva a bude 

lepší než prve. Probatum est. Pozn. Autora – užívání ernobýlu je životu nebezpe né, p idávání do piva mohlo 
mít halucinogenní ú inky, i když spálený na prach nem l asi ú inky žádné. 
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Pivo se v Plzni za alo pravd podobn  va it hned po založení m sta v roce 129511. Mezi 
právy, které m stu ud lil král, bylo právo váre né, by  nejstarší zmínka o pivova e v Plzni je 
z roku 130712.  Právo váre né ve st edov ku nepat ilo m š anským rod m, ale bylo vázáno 
k jejich dom m. Nový majitel si d m kupoval i s váre ným právem. Plze ských dom , kde se 
sm lo va it pivo, bylo prý 26013. N kde se va ilo denn , jinde ob as, n kde dob e, jinde h .   
Druhou podstatnou složkou m stského režijního hospodá ství vedle rybníká ství tvo ilo 
pivovarnictví. Bylo d ležitou m stskou živností a teprve ke konci 15. století za alo m sto po 
vzoru ostatních vrchností samo va it pivo14. Na za átku 16. století Plze  m la dva pivovary – 
obecní m stský od roku 1500 a druhý panský vystav ný po roce 151715. Paraleln  vedle 
m stského pivovarnictví jde i m š anské. Také plze ský kostel m l sv j pivovar. 
V m š anském pivovaru se va ilo bílé, pšeni né pivo, které bylo lepší kvality než b žné 
tmavé, je né pivo. Produkce plze ského piva byla tehdy velká, pivo se konzumovalo nejen ve 
m st  ale i na zna n  rozlehlém m stském panství a vyváželo se i daleko za hranice. 
 
Pijanství ve velkém se rozmohlo hlavn  v 16. století. Zemské sn my proto proti tomu 
zakro ili p ímými zákazy v roce 1526 „pití a ožírání hanebné“16, v roce 1545 zapov zeno 
„nemírné a zbyte né pití a ožírání“17. Ani tyto zákazy však opilství nevymítili, nebo  p ipíjení 
se stalo zvykem a stvrzovalo se jím  nap . kupní smlouva tzv. „litkup“

18. V Plzni vzniklo 
r ení „Pije lov k, chlastá št n , v Plzni je to obrácen “19.  
 
Va ení piva bylo velmi výnosné, dalo se na n m hodn  vyd lat, a proto m š ané va ení piva 
všelijak odbývali a používali lacin jších surovin, nehodnotného je mene nebo ovsa. Kvalita 
plze ského piva nebyla nijak dobrá a proto o ni za ali dbát radní. Každá várka se podrobovala 
zkoušce. Když pivo prod lalo své kvašení a m lo být stá eno, sešli se konšelé v radni ním 
sklep . Spolu s nimi p išel také m stský rychtá  a písa , aby zapsal výsledek. Doprost ed 
šenkovny byla p inesena zvláštní stolice. Radni ní šenký  p išel s korbelem „nového piva“ a 
pozorn  ho vylil na lavici. Když se pivo trochu na lavici ustálilo, konšelé si navlékli k tomu 
ur ené kožené kalhoty, sedli si na ní dle svého po adí a rychtá  obrátil p esýpací hodiny. 
Když se písek p esypal a konšelé se na lavici p ilepili svými spodky, bylo pivo uznáno za 
dobré a mohlo se prodávat ve m st . Pokud však konšelé mohli bez potíží ihned vstát, bylo 
pivo špatné a jeho prodej ve m st  zakázán. Aby však m š an nep išel o peníze, mohl špatné 
pivo prodat podruh m bydlícím za hradbami na p edm stí a ve vesnicích. Pro ty dle mín ní 
konšel  bylo pivo dobré20.  

                                                 
11 Bohužel k tomuto datu se nezachoval žádný zakládací akt, p íkaz krále lokátorovi (vlastnímu zakladateli) 
k založení m sta ani smlouva mezi m š any a panovníkem. Je nesporné, že m sto založil král Václav II. dle 
tehdy nejmodern jších urbanistických zásad. In  B LOHLÁVEK, Miloslav. D jiny Plzn  I. Plze , Západo eské 
nakladatelství v Plzni,  1965, s.  34 39.  Tomuto sv d í  potvrzení privilegií m š an m m sta Nové Plzn  králem 
Janem  Lucemburským v roce 1320 In Codex iuris municipalis Regni Bohemiae I.  ed. elakovský, Jaromír. 
Praha: Ed. Grégr, 1895, s. 192, . 114. 
12 SUSA, Zden k. Velká eská pivní kniha. St edokluky: Zden k Susa, 2008. ISBN 978 80 86057 43 9, s. 9 
13 SUSA, Zden k. Velká eská pivní kniha. St edokluky: Zden k Susa, 2008. ISBN 978 80 86057 43 9, s. 9 
14 B LOHLÁVEK, Miloslav. D jiny Plzn  I. Plze : Západo eské nakladatelství v Plzni, 1965, s. 153. 
15 BRZÁK, Jan. Vznik a vývoj plze ského pohostinství. Plze : UNI, 2001. ISBN 80 902017 8 4, s. 66. 
16 ZÍBRT, en k,. Z d jin piva a pivovarnictví v zemích eských. Praha: Ant. Renna, 1894, s. 91. 
17 Sn my eské I. (1526 1545). Praha: Ed. Grégr, 1877, . 327 usnešení sn movní ze dne 7. ledna 1545, s. 610
621. 
18 VOJÁ EK, Ladislav; SCHELLE, Karel; KNOLL, Vilém. eské právní d jiny. Plze : Aleš en k, 2008. 
ISBN 978 80 7380 127 4, s.  163 nebo BÍLÝ, L. Ji í. Právní d jiny na území eské republiky. Praha: Linde, 
2003. ISBN  80 7201 429 3, s. 411. 
19 BRZÁK, Jan. Vznik a vývoj plze ského pohostinství. Plze : UNI, 2001. ISBN 80 902017 8 4, s. 67. 
20 BRZÁK, Jan. Vznik a vývoj plze ského pohostinství. Plze : UNI, 2001. ISBN 80 902017 8 4, s. 66 67. 
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Uva ené pivo si mohl každý m š an vyšenkovat sám. Ve staré Plzni se pivo prodávalo po 
ad  v každém m š anském dom , protože ve m st  nebyly hospody. M š an na dom  

vyv sil v chem slámy nebo v tev borovice a mohl epovat soused m, kte í se usadili na 
lavi ce v prostorném mázhauzu (pr jezdu). 
 
V Plzni v únoru 1838 bylo za všeobecného veselí p ed radnicí vylito 36 sud  nepoživatelného 
piva. Hostinský od „Zlatého orla“ Václav Mirvald pronesl památný výrok: „Jednoho je nám v 

Plzni zapot ebí, dobrého a laciného piva. Nech  právovare né m š anstvo samo sob  postaví 

pivovar!
21

“ Ideu podpo ili podnikaví m š ané i s purkmistrem Martinem Kopeckým. 2. ledna 
1839 tak mohlo vzniknout „Vyzvání právovare ných m š an  ku vystav ní vlastního pivovaru 

a sladovny“. Výroba piva byla zahájena 5. íjna 184222, šlo o pivo plze ského typu, spodn  
kvašené pivo, tzv. sv tlý ležák plze ského typu. Jeho ozna ení „Pilsner bier“ zapsané v roce 
1859 jako ochranná známka si však Plze  neudržela; stalo se  ozna ením druhu piva. První 
sudy byly naraženy v proslulých plze ských hostincích „ U zlatého orla“, U bílé r že“ a „U 

Haness “. V roce 1856 ochutnali plze ské pivo ve Vídni, roku 1869 v Pa íži a poté se 
v hlavních evropských m stech zakládaly plze ské restaurace23.  
 
Úsp ch  M š anského pivovaru v Plzni byl z ejm  impulsem k zakládání dalších pivovar  
v Plzni a okolí. Pivovarnictví se velmi rychle rozvíjelo. Již v roce 1868 vznikl „První akciový 

pivovar“, jenž p vodn  vyráb l pivo zna ky „Kaiserquell“, pozd ji „Gambrinus“24.  V roce 
1892 byl založen „Plze ský spole enský pivovar“, který prodával erné pivo pod zna kou 
„Prior“ a sv tlé pod ozna ením „Original pilsner bier“

25. Posledním založeným pivovarem 
v roce 1910 byl „ eský plze ský pivovar“ akciové spole nosti v Plzni, na tehdejší dobu 
nejmodern jší pivovar v Rakousku Uhersku produkující pivo zna ky „Sv tovar“26. 
 
Plze ské pivo se stalo zakladatelem a prototypem sv tlých piv dnes hojn  rozší ených po 
celém sv t . V roce 1898 si M š anský pivovar po ídil novou ochrannou známku (zna ku) 
„Prazdroj Urquell“, v hlasnou dodnes a v roce 1913 m l plze ský pivovar výstav více než 1 
milionu hektolitr  piva a obchodní zastoupení v 34 zemích. 
 
 
 
 
 

                                                 
21 BRZÁK, Jan. Vznik a vývoj plze ského pohostinství. Plze : UNI, 2001. ISBN 80 902017 8 4, s. 66 67. 
22 ZÍBRT, V nek. Velká kniha piva. Olomouc: Rubico, 2005. ISBN 80 7346 054 8, s. 46. První pivo uva il 
sládek Josef Groll, který do Plzn  p išel z Bavorska. Groll za al va it pivo po bavorském zp sobu, a to spodním 
kvašením a s použitím kvasnic dovezených z Bavorska. Je men ke sladování byl z okolí Plzn  a chmel 
z Žatecka. Výsledkem m lo být bavorské pivo, ale výsledek byl zcela jiný, jenž p ekvapil i samotného sládka. 
Místo bavorského piva uva il plze ské. 
23 V roce 1866 bylo z ízeno obchodní zastoupení v Pa íži a v roce 1872 ve Vídni. Na jeden právováre ný d m  
v roce 1862 p ipadl výnos 240 zl. In B LOHLÁVEK, Miloslav. D jiny Plzn  II. Plze , Západo eské 
nakladatelství v Plzni, 1967, s. 103. 
24 Gambrinus byl dle Aventinovy kroniky bavorské král flanderský, který jako první za al va it pivo.  Sou asní 
historici však tvrdí, že jméno podobné Gambrinovi se objevuje poprvé u Tacita v jeho Germanii, kde se píše o 
bájných p edcích Germán  – Gambriviové. Z Tacita z ejm  vycházel Johanes Annius, jenž v roce 1498 vydal 
podvržený text (Pseudo Borosus), kde vy ítá prvních deset bájných germánských král  mezi nimi jmenuje 
Gambrivia. Tento podvržený rodokmen z ejm  p episují všichni pozd jší humanisté. Vychází z n ho i Aventin. 
Z Gambrivia se stává Gambrinus v Nizozemí  roku 1574.  In SUSA, Zden k. Velká eská pivní kniha. 
St edokluky: Zden k Susa, 2008. ISBN 978 80 86057 43 9, s. 14. 
25  K tomu: Plze ský spole enský pivovar v Plzni. Plze : Václav Steinhauser, 1906, 30 s.  
26 SUSA, Zden k. Velká eská pivní kniha. St edokluky: Zden k Susa, 2008. ISBN 978 80 86057 43 9, s. 11. 
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Tab. 1 Kalkulace výroby 1 hl 10° vý epního piva v roce 1916 
Množství suroviny Cena za m rnou jednotku Celkem 
8,96 kg sladu Po 0,75 K 6,72 K 
2,24 kg bramborové mou ky 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 
Suroviny celkem  12,54 K 

Uhlí na 1 hl piva  0,40 K 
+ 10% výtrata  1,29 K 
+ potravní da  z 1 hl  3,40 K 
Celkem za 1 hl  17,63 K 
Prodejní cena  29 33 K  

Rozdíl cca 11 15 K tvo ily 
mzdové, režijní náklady 
pivovaru a zisk pivovaru. 

Upraveno dle:  Pivovarský asopis Kvas,  ro . 44, . 15, Praha: Pražská akciová tiskárna, 1916, s. 97. 
 
V prvních desetiletích dvacátého století bylo v plze ském regionu  celkem 6 inných 
pivovar  s úhrnným výstavem cca 1.600.000 hl27, a to: M š anský pivovar – 1842 (Prazdroj), 
První plze ský akciový pivovar v Plzni – PPAP (Gambrinus)  1870, Akciový pivovar Starý 
Plzenec – 1872,  Akciová spole nost Št novický pivovar – 1910, Plze ský spole enský 
pivovar, spol. s r.o. (Prior) – 1896 a První eský akciový pivovar v Plzni – P AP (Sv tovar)  
1910. 
 
Po první sv tové válce dochází k ad  fúzí. Pivovar Prior se v roce 1925 slou il 
s M š anským pivovarem a roku 1928 firma zanikla. Po zrušení firmy Prior z stala v provozu 
jen sladovna, která až do roku 1993 vyráb la slad pro Prazdroj. Št novický pivovar se v roce 
1928 spojil se Staroplzeneckým pivovarem a nov  vzniklá spole nost splynula téhož roku 
s PPAP Gambrinus. V roce 1932 se PPAP Gambrinus spojuje s pivovarem Sv tovar a dochází 
k vytvo ení nové firmy Plze ské akciové pivovary PAP Plze . Provoz Staroplzeneckého 
pivovaru byl zastaven v roce 1929, ve Sv tovaru výroba zastavena v roce 1935. Ve 
Št novicích se vyráb lo do roku 1942 10° pivo pro Gambrinus28. 
V Plzni v druhé polovin  30. let existovaly  už jen dv  pivovarské firmy: M š anský pivovar 
v Plzni (Prazdroj) a Plze ské akciové pivovary (PAP Gambrinus). 
 
Po skon ení druhé sv tové války došlo na základ  dekretu prezidenta republiky ke 
znárodn ní, jež probíhalo v n kolika vlnách. První vlna zasáhla pivovary s p edvále ným 
výstavem piva nad 150.000 hl. Vyhláškami ministra výživy . 1781/1946 až 1785/1946  Ú. L. 
byly se zp tnou platností od 1.1.1946  tyto pivovary znárodn ny (celkem 6). Došlo tak mimo 
jiné ke znárodn ní M š anského pivovaru (Prazdroj) a Plze ského akciového pivovaru 
(Gambrinus) v Plzni na Plze ské pivovary, národní podnik, Plze . 
 
1. kv tna 1992 je po privatizaci vytvo ena akciová spole nost Plze ské pivovary, a.s. V roce 
1994 byla vytvo ena akciová spole nost Plze ský Prazdroj. V roce 1999 Plze ský Prazdroj, 
a.s. se stává sou ástí South African Breweries plc. 30. zá í 2002 byla dokon ena fúze se 

                                                 
27 KRATOCHVÍLE, Antonín. Pivovarství eských zemí v prom nách 20. století. Praha: Výzkumný ústav 
pivovarský a slada ský, a.s., 2005. ISBN 80 86576 16 7, s. 49. 
28 KRATOCHVÍLE, Antonín. Pivovarství eských zemí v prom nách 20. století. Praha: Výzkumný ústav 
pivovarský a slada ský, a.s., 2005. ISBN 80 86576 16 7, s. 50. 
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spole nostmi Pivovar Radegast, a. s. a Pivovar Velké Popovice a.s. Ta p inesla vytvo ení 
jediné akciové spole nosti s názvem Plze ský Prazdroj.   
 
Plze ský Prazdroj je  mimo jiné i významným turistickým cílem se svým návšt vnickým 
centrem „Sv t piva Pilsner Urquell“ a v hlasnou restaurací „Na spilce“ p ímo v pivovaru. 
Dalším pivním  turistickým cílem jsou v historickém centru m sta „Pivovarské muzeum“29 a 
sousední restaurace „Na parkán “.  
V Plzni se nachází ješt  minipivovary, zejména „U rytí e Lochoty“ v Karlovarské ulici, kde 
va í sv tlý ležák rytí e Lochoty a na Selské návsi v Plzni – ernicích „Pivovarský dv r“ 
s hotelem Purkmistr. Od jara 2007 zde va í ty i druhy piva Purkmistr. Nejnov jším 
soukromým minipivovarem v provozu od  roku 2008 je minipivovar „Na Rychtá ce“, který se 
nachází v areálu tzv. panství Lautensack, kde je také restaurace, dv  pivnice a cukrárna. 

epuje se zde sv tlý ležák s názvem Lotr.  
 
 
3 PIVO A DAN  
 
Spot ební dan  tvo í nedílnou sou ást da ové soustavy nejen eské republiky ale všech 
lenských zemí Evropské unie. Zavedením spot ební dan  na ur itý druh komodit reguluje 

stát cenu t chto komodit na trhu. D vodem je bu  získání finan ní zdroj  pro státní pokladnu 
nebo omezení spot eby. Vedle všeobecné dan  ze spot eby, jíž je v sou asnosti da  z p idané 
hodnoty, obsahuje da ový systém R ješt  n kolik selektivních spot ebních daní (tzv. 
akcíz ), vztahujících se pouze na vybrané výrobky. Na rozdíl od dan  z p idané hodnoty jsou 
spot ební dan  jednorázové, vybírají se v et zu od výrobce ke kone nému spot ebiteli pouze 
jednou, a typické je pro n  použití pevné sazby dan . V sou asnosti spot ební da , 
Z 353/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , postihuje tyto vybrané výrobky: minerální 
oleje, líh, pivo, víno, tabákové výrobky. Zvláštní úpravou Z 261/2007 Sb., o stabilizaci 
ve ejných rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , jsou do nep ímých spot ebních daní 
zahrnuty tzv. energetické dan  postihující zemní plyn, tuhá paliva a elekt inu. 
 
Ve st edov ku se pro výrobu piva používal je menný a pšeni ný slad, což m lo vliv na 
zdan ní  piva. Da  se platila ze sladování a z va ení piva. Slad vyráb li sladovníci a pivo 
va ili, p ipravovali i prodávali pivovarníci. Velmi z ídka ob  fáze výrobního procesu 
zastávala jedna osoba30. 
P ednost se dávalo sladu z pšenice, z n hož se va ilo bílé, staré, silné pivo, které bylo ho ké. 

íkalo se mu b ez ák nebo ležák. 
Z je mene se va ilo ervené pivo, mladé a slabé. 
 
Ve 12. 14. století m l každý m š an oprávn ní va it pivo. M stská rada m la právo stanovit 
ve va ení po ádek. Výlu n  m š anskou živností z stalo va ení piva do vlády krále 
Vladislava (1490 1516). Poté nastaly spory mezi m sty a šlechtou ve va ení piva. Stav byl 
upraven až Svatováclavskou smlouvou z roku 1517, dodatkem k zemskému z ízení z roku 
1500, kdy šlecht  bylo prop j eno právo na 6 let va it pivo s omezením, že o výro ních trzích 

                                                 
29 Sbírku p edm t  a doklad  plze ského sladovnického, pivovarského a hostinského emesla je možné 
shlédnout v Pivovarském muzeu, jež je umíst no v p vodním právováre ném dom  ve Veleslavínov  ulici . 6 
v Plzni. Od 1. dubna 2009 je možné z budovy Pivovarského muzea vstoupit do Plze ského historického 
podzemí. 
30 CHODOUNSKÝ, František. P ísp vek  k d jinám eského pivovarnictví. Praha: Antonín Wiesner, 1891, s. 
130. 
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nesm li do m sta pivo na prodej p ivážet. Poddaní pivo mohli vyráb t pouze pro svoji 
pot ebu. Otázka va ení piva byla definitivn  vy ešena  až v roce 152331. 
Propina ní právo bylo zm n no v roce 1848 a to za náhradu. Zákonem z 30. dubna 1869 bylo 
povoleno založit pivovar za povolení v hodnot  5000 zl., které musely být splaceny p ed 
otev ením závodu u zemské pokladny32. 
 
Pivo nejen v historii ale i dnes je oblíbeným p edm tem zdan ní zvlášt  pro jeho výnosnost a 
neutuchající oblibu v pití  p nivého moku u širokých vrstev obyvatelstva.  
V roce 1481 byla vypsána a povolena eským zemským sn mem pivní da  za ú elem 
umo ení dluh  království. eské stavy ji op tovn  povolovali v letech 1491, 1497, 1513, 
1514, 151533, 153434. Da  z piva sestávala z dan  ze sladu a vlastní dan  pivní. Statká i, kte í 
vyráb li pivo pouze pro svojí vlastní pot ebu z ní  byli osvobozeni. V roce 154635 odpadla da  
ze sladu a v roce 1552 odpadl rozdíl mezi pivem pšeni ným a je ným36. 
Dávky z piva v i státu  v historii nesly r zná ozna ení, jako „akcis, tác, ungelt“.  
 
V roce 1829 byla zavedena všeobecná da  potravní, která se vybírala  jednak p i výrob  piva 
(42 ¾ kr. za konev)  a  jednak p i dovozu dle množství37. Po dobu 25 let z stala nezm n na. 
Výnosem Ministerstva financí z 19. prosince 1852 byla zavedena nová soustava daní. Pivní 
da  se vym ovala nejen dle množství ale i dle cukernatého obsahu mladiny (3 ¼ kr. za konev 
za každý stupe ). 25. dubna 1869 výnosy Ministerstva financí byly zrušeny a zavedena nová 
potravní da  z piva. Od 1. kv tna 1869 se platilo z každého ohlášeného stupn   10 kr., z ehož 
vlastní pivní da  tvo ila 8 kr.  plus p irážka 2 kr38.  
 
Výroba piva v echách dosáhla v roce 1890 6.112.862 hl.  Celkem va ilo pivo 748 pivovar , 
v pr m ru na každý p ipadala produkce ve výši 8.177 hl39. Na potravní dani z piva v etn  
p irážky se vybralo 10.723.436 zl. Za 1 hl tedy 1 zl. a 75 kr40. Finan ní okres Plze  ítající  
565 292 obyvatel  v roce 1890 vyrobil 1.095.636 hl piva a da  z piva byla odvedena ve výši 
1.996.649 zl. z ehož na obyvatele p ipadlo 1,94 hl piva a da  3,53 zl41. 
 

                                                 
31 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra; KNOLL, Vilém; RUNDOVÁ, Alena. Mezníky eských právních d jin. 2. vyd. Plze : 
Aleš en k, 2005. ISBN 80 86898 27 X, s. 86. 
32 CHODOUNSKÝ, František. P ísp vek  k d jinám eského pivovarnictví. Praha: Antonín Wiesner, 1891, s. 
132. 
 
33 CHODOUNSKÝ, František. P ísp vek  k d jinám eského pivovarnictví. Praha: Antonín Wiesner, 1891, s. 
133. 
34 Sn my eské I. (1526 1545) ed. Gindely, A. – Dvorský, Fr. Praha: Ed. Grégr, 1877, . 241, s. 376 381, 
Usnešení sn movní ze dne 2. b ezna 1534, z každého v rtele (cca 23,4 l) se platil 1 groš eský. 
35 Sn my eské I. (1526 1545)  ed. Gindely, A. – Dvorský, Fr. Praha: Ed. Grégr, 1877, . 11, s. 40 43, Z ízení 
krále Ferdinanda I. o vybírání posudního sn mem léta 1546.  Vlastní pivní da  z 1 v rtele bílého piva inila 7 
bílých pen z nebo 14 malých a z míše ské kopy starého (je ného) piva  11 malých pen z.  
36 Sn my eské II. (1546 1557) ed. Gindely, A. – Dvorský, Fr. Praha: Ed. Grégr, 1880, . 226, s. 80, Snešení 
sn mu obecního ze dne 4. ledna 1552. Da  inila na 1 v rtel piva  – 2 groše eské nebo 14 pen z bílých. 
37 CHODOUNSKÝ, František. P ísp vek  k d jinám eského pivovarnictví. Praha: Antonín Wiesner, 1891, s. 
134. 
38 CHODOUNSKÝ, František. P ísp vek  k d jinám eského pivovarnictví. Praha: Antonín Wiesner, 1891, s. 
134. 
39 Statistická p íru ka království eského I. Praha: Fr. ivná , 1909, s. 266. 
40 CHODOUNSKÝ, František. P ísp vek  k d jinám eského pivovarnictví. Praha: Antonín Wiesner, 1891, s. 
136. 
41 CHODOUNSKÝ, František. P ísp vek  k d jinám eského pivovarnictví. Praha: Antonín Wiesner, 1891, s. 
138. 
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Je vid t, že zda ování piva prošlo v 19. století dlouhým a složitým vývojem, který byl 
zakon en novým zákonem o dani z piva . 120/1889 . z., vydaným císa ským na ízením ze 
dne 17. ervence 1899. Tento nový zákon p edstavoval zásadní zm nu principu zda ování, 
nebo  prvn  bylo základem zdan ní množství hektolitrových stup  uva ené mladiny (hl° = 
sou in zjišt ných stup  extraktu v °S a objemu v hl.)42 Da ová sazba za 1 hl° byla 34 
halé 43. Malé pivovary, které ve výrobní period  od 1. zá í do 31. srpna následujícího roku 
nevyrobily více než 15.000 hl., m ly berní slevy. Ve m stech prohlášených za uzav ená pro 
vybírání potravní dan  se platila mimo to z každého tam vyrobeného hektolitru piva p irážka, 
a sice ve Vídni, Terstu, Praze, Brn , Lvov , Štýrském Hradci, Linci, Lublani a v Krakov . 
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 ješt  platila tzv. zemská dávka, která inila 4 
K z hektolitru44. 
Ve své podstat  se nejednalo o da  z piva, nebo  p edm tem zdan ní byla uva ená mladina, 
jejíž výroba byla podmín na p ítomností dozorce finan ního ú adu, který zjistil vyrobené 
množství a stup ovitost, a ta již dále nesm la být m n na. Jednalo se tedy o da  výrobní, 1 hl 
10° piva byl zdan n 3,40 K a 12° pivo 4,08 K, mimo ostatních dávek. Množství vyrobené 
mladiny se zjiš ovalo na chladícím stoku, který byl ocejchován na celé hl a platnost cejchu 
byla každoro n  nejmén  jednou ov ována. Cejchování se provád lo pro každou velikost 
várky, kterou sládek ur il. Také kvasné kád  musely být periodicky, nejmén  každá t i léta, 
ocejchována a ohamována. 
 
Princip zdan ní piva formou výrobní dan  p evzala s jistými úpravami i nov  vzniklá 

eskoslovenská republika.  Zákonem . 160/1920 Sb. z. a n., ze dne 11. b ezna 1920, byla 
zvýšena základní sazba  na 3 K  za hl°, p i emž zahrnovala i zemské dávky. 
K zásadní zm n  došlo až Z . 676/1920 Sb., z. a n., ze dne 22. prosince 1920, o zp sobu 
zda ování piva, dle kterého bylo pivo podrobeno všeobecné dani nápojové (Z 533/1919 Sb. z. 
a n. ze dne 25. zá í 1919). Ta se platila z hotového výrobku, tj. p i prodeji piva z pivovaru, a 
pro zdan ní bylo rozhodující množství a koncentrace (obsah extraktu p vodní mladiny) piva 
p i prodeji. Dochází tím k uvoln ní dozoru finan ních ú ad  na technologii výroby piva. 
Byly nov  stanoveny sazby za 1 hl piva a zárove  samostatn  ustanovena zemská dávka, 
která se vybírala sou asn  s daní. 
 
Tab. . 2 Sazby K  za 1 hl piva 
Pivo Da  z piva Zemská dávka Celkem 
Vý epní 24 8 32 
Ležáky 32 12 44 
Speciální 40 20 60 
Zdroj: Z 676/1920 Sb. z. a n. 
 
K dani a zemské dávce bylo t eba dále uhradit tzv. „potravní da  na á e“, 3 K /hl u tzv. 
hrazených m st (Praha, Brno) a dále dávky obecní, které inily 8 K /hl u piv vý epních, 12 
K /hl u ležák  a 20 K /hl u piv speciálních45. 

                                                 
42 KRATOCHVÍLE, Antonín. Pivovarství eských zemí v prom nách 20. století. Praha: Výzkumný ústav 
pivovarský a slada ský, a.s., 2005. ISBN 80 86576 16 7, s. 10. 
43 Novelou . 270/1916 . z. byla sazba zvýšena na 1 K 10 h. 
44 KRATOCHVÍLE, Antonín. Pivovarství eských zemí v prom nách 20. století. Praha: Výzkumný ústav 
pivovarský a slada ský, a.s., 2005. ISBN 80 86576 16 7, s. 10. 
45 Da ová klasifikace piva byla ustanovena v na ízení vlády . 431/1921 Sb. z. a n., ze dne 1. prosince 1921. 
Vycházela z ozna ení a stup ovitosti. 
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Zákonem . 168/1930 Sb. z. a n., o dani z piva, ze dne 27. listopadu 1930, bylo pivo vy ato 
z nápojové dan  a byla zavedena samostatná da  z piva. Da  byla zvýšena, a to na 46 K /hl u  
piv vý epních, 60 K /hl u ležák  a na 80 K /hl u piv speciálních. Další zvýšení sazby se 
uskute nilo novelou . 250/1937 Sb. z. a n., ze dne 21. prosince 1937, a to na 56 K /hl u piv 
vý epních, na 70 K /hl u ležák  a na 90 K /hl u piv speciálních. 
 
Vedle dan  z piva a ostatních dávek byl pivovarnický pr mysl zatížen i daní z obratu dle 
zákona . 268/1923 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani z p epychu, ze dne 21. prosince 1923. 
Tato da  byla V MF . 256/1933 Sb. z. a n., o paušalování dan  z obratu u piva, ze dne 24. 
prosince 1933, paušalizována. Paušál46 dan  z obratu se vybíral sou asn  se zdan ním piva. 
 
 
Tab. . 3 Paušální da  z obratu 
 Pivo vyrobené Paušál dan  

z obratu K /hl 
 

  Prosinec 1933 Kv ten 1938 
vý epní Mimo Plze  12,40 12,80 
 V Plzni 14,90 15,30 
ležák Mimo Plze  13,50 13,90 
 V Plzni 17,75 18,15 
speciální Kdekoliv  17,50 17,90 
Upraveno dle:  V MF . 256/1933 Sb. z. a n. a V MF . 97/1938 Sb., z. a n. ze dne 26. dubna 1938. 
 
Vládní na ízení . 125/1939 Sb. z. a n., ze dne 14. dubna 1939, m ní zákon o dani z piva 
z hlediska sazby, a to pivo vý epní 56 K /hl, ležáky na 70 K /hl a piva speciální 90 K /hl. 
Pivovary, jež p istoupily ke smlouv  o úprav  sout že m ly da  sníženu na 5 K /hl pro 
vý epní pivo, 6 K /hl pro ležák a 15 K /hl  pro speciální piva. Vládní na ízení . 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 p llitrové a 
menší láhve. V zá í došlo k zavedení vále né p irážky k cen  piva, která inila 20% prodejní 
ceny v drobném. P irážku vybíral a odvád l pivovar. Za tímto ú elem byly stanoveny 
pr m rné ceny piva v drobném prodeji. 
 
Tab. . 4 Vále ná p irážka k cenám piva zavedená v zá í 1939 
 Cena piva v drobném K/hr Vále ná p irážka K/hl 
Pivo vý epní 3,00 60,00 
Ležák vyrobený mimo Plze  3,50 70,00 
Ležák vyrobený v Plzni 4,00 80,00 
Speciální piva 4,00 80,00 
Upraveno dle: KRATOCHVÍLE, Antonín. Pivovarství eských zemí v prom nách 20. století. Praha: 
Výzkumný ústav pivovarský a slada ský, a.s., 2005. ISBN 80 86576 16 7, s. 71. 
 
Od 1. íjna 1940 byl v protektorátu echy a Morava zaveden íšskon mecký zp sob zdan ní 
piva dle vyhlášky o novém zn ní zákona o dani z piva z 28. b ezna 1930, ve zn ní novely ze 
dne 29. listopadu 193947. Zda ováno bylo hotové pivo a dani podléhalo pivo z pivovaru 
vystavené, nebo v pivovaru vypité. Osvobozeno bylo pivo deputátní vydávané zam stnanc m 

                                                 
46 Základní sazba inila 2%, snížená 1%. 
47 Zákon o dani z piva s provád cími ustanoveními. Praha: Ministerstvo financí, 1940. 
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pivovaru a pivo vyvezené pod da ovým dohledem. Pro prvních 120.000 vyrobených  hl byly 
sazby odstup ovány. Da  z piva inila 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 skon ení druhé sv tové války se v roce 1945 platila zvláštní úprava dan  z piva. Dle ní se 
v eských zemích zda ovalo pivo 3,5 °S jako ležák sazbou od 105 130 K/hl, v pr m ru 116 
K/hl, dále se p ipo ítávalo 80 K/hl vále né p irážky a 2% dan  z obratu. V pohrani í bylo tzv. 
jednoduché pivo 2,2°S zda ováno jako slabé pivo sazbou 50 K/hl s vále nou p irážkou 53 
K/hl a dále 2% dan  z obratu. 
 
Zákon . 30/1946 Sb. z. a n., o nové úprav  eskoslovenského práva v oboru nep ímých daní 
a státních finan ních monopol , bylo odstran no zda ování dle pravidel z dob Protektorátu, 
v etn  zvláštní úpravy z roku 1945. Zákon zavád l nové zdan ní piva formou nep ímé dan . 
Ta na 1 hl inila 116 K  u piv vý epních, 144 K  u ležák  a 184 K  u piv speciálních. Dále se 
k da ovým sazbám p ipo ítávala p irážka 100 K /hl u piv vyrobených v Prazdroji a 80 K /hl 
u ostatních piv. Tato úprava byla zrušena zákonem . 283/1948 Sb., ze dne 21. prosince 1948, 
který zavedl všeobecnou da .  
 
Tab. . 5 Zdan ní piva po roce 1948 
  Vyrobené v Prazdroji Vyrobené jinde 
Pivo vý epní K s/hl 270 240 
Ležáky K s/hl 320 290 
Piva speciální K s/hl 345 315 
Zdroj: Z 283/1948 Sb. 
 
Zákon . 73/1952 Sb. zrušil p edchozí úpravu a zavedl nový princip zdan ní piva daní 
z obratu, jež se udržel bezmála více než 30 let. 
 
Od roku 1952 bylo pivo zda ováno daní z obratu (Z . 73/1952 Sb.), dle kterého zdan ní 
podléhal obrat z prodeje zboží vlastní výroby. Jednalo se o rozdílovou da , jež vycházela 
z rozdílu mezi státem stanovenými velkoobchodními cenami a cenami maloobchodními.  
 
Po roce 1989 byla da  z piva novelizována Z . 107/1990 Sb., dle které již obratová da  
nebyla rozdílovou daní a bez vztahu k cenám byly stanoveny da ové sazby za 1 hl piva 
následovn : u vý epního piva do 10%  190 K /hl, u ležák  – 11% 12%  390 K /hl a u piv 
speciálních – 13% a více – 650 K /hl. 
 
K zásadní zm n  došlo po vydání Z . 212/1992 Sb., o soustav  daní, v rámci které byla Z . 
213/1992 Sb., zavedena da  spot ební. Po rozhodnutí o rozd lení SFR byl pro území eské 
republiky NR schválen Z . 587/1992 Sb., o spot ebních daních, jež  se v cn  zcela 
shodoval s p edchozí úpravou. Zákon ur il tzv. vybrané výrobky podléhající spot ební dani 
mezi nimiž bylo zahrnuto pivo. V hlav  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 p ipravený z látek škrobnatých nebo cukernatých s p ísadou chmele a 
dále byly stanoveny taxativn  následující sazby za 1 hl piva: vý epní piva – 154 K /hl, ležáky 
– 317 K /hl a speciální piva – 423 K /hl. V rámci da ové soustavy byla také zavedena da  
z p idané hodnoty. Základem DPH byla cena za zdanitelné pln ní v etn  p íslušné dan  
spot ební. Pivo bylo za azeno do základní 23% sazby DPH. S ú inností od 1.1. 1995 byl 
zákonem . 260/1994 Sb.,  ze dne 7. 12. 1994 novelizován zákon o spot ební dani. Došlo 
k áste ným zm nám sazeb dan  u piva, a to na: 157 K /hl u piv vý epních, 320 K /hl u 
ležák  a 430 K /hl u piv speciálních. Sou asn  tento zákon zavedl v § 33 snížení da ové 
sazby pro malé nezávislé pivovary. Charakteristika malého nezávislého pivovaru byla 
obsažena v § 2, písm. i zákona, stanovila horní hranici malých pivovar  výstavem max. 
200.000 hl/rok a vycházela z praxe n meckého zákona o zdan ní piva (Biersteuergesetz – 
BierStG 1993) a byla v souladu s l. 4 Sm rnice Rady EHS 92/83 EEC. 
 
Od roku 1996 MF spole n  s eských svazem pivovar  a sladoven p ipravovalo další 
novelizaci, jež m la zavést staronový princip zdan ní (používal se v prvních letech existence 

SR) vycházející z hektolitrových stup  hl°, odvozených z extraktu p vodní mladiny. Tento 
princip zda ování piva byl vyhlášen Z . 303/1997 Sb., ze dne 13. 11.1997 s ú inností od 1. 1. 
1998. Sazba byla diferencována dle subjektu, který pivo vyrobil a kterému vznikla da ová 
povinnost. Velikost pivovar  byla dána ro ním výstavem piva. Základní sazba byla 24 K /hl°. 
P ijatá sazba zajiš ovala celkový výnos dan  z piva 4.039 mil. K , každá zm na sazby o 
1K /hl ovliv ovala p i zachování stejného množství a sortimentu piva, celkový výnos dan  o 
cca 168 mil. K /rok48. 
 
Tab. . 6 Zda ování piva platné od 1. 1. 1998 
Ro ní výstav piva hl/rok Sazba dan  K /hl° Poznámka 
Nad 200.000 24,00 Základní sazba 
150.001 až 200.000 21,60 Snížená sazba  
100.001 až 150.000 19,20 Snížená sazba 
50.001 až 100.000 16,80 Snížená sazba 
10.001 až 50.000 14,40 Snížená sazba 
Do 10.000 12,00 Snížená sazba 
Zdroj: Z . 303/1997 Sb. 
 
Zákon . 587/1992 Sb., o spot ební dani, ve zn ní dalších dopln ní a úprav (Z . 260/1994 
Sb., a 303/1997 Sb.), platil až do 31.12.2003. Od 1.1.2004 byl zrušen a nahrazen novým 
zákonem . 353/2003 Sb., o spot ebních daních. Tento nový zákon prohloubil harmonizaci 
s dan mi EU, zejména zavedením da ových sklad  a podmín ného osvobození od dan . 
Princip zdan ní piva i vlastní sazba dan  z piva však z staly beze zm n. 
 
Plze ský prazdroj v sou asnosti produkuje tyto zna ky: Pilsner Urquell, Master, Gambrinus, 
Velkopopovický Kozel, Radegast, Radegast Birell, Primus, Klasik a Frisco v pivovarech 
Plze , Radegast a Velké Popovice. Za rok 200849 celkový prodej p esáhl 10,7 milion  
hektolitr  piva, p íjem z hlavních aktivit tvo il 15,68 miliard K  a podíl na trhu p ibližn  
49%. istý zisk po zdan ní za ú etní období kon ící 31. b ezna 2008 dosáhl ástky 3,88 
miliardy K . S p ísp vkem ve výši 4,25 miliard K  zaplacených na daních za uplynulý 
fiskální rok pat í Plze ský Prazdroj k nejvýznamn jším plátc m v rámci eské ekonomiky. 

                                                 
48 KRATOCHVÍLE, Antonín. Pivovarství eských zemí v prom nách 20. století. Praha: Výzkumný ústav 
pivovarský a slada ský, a.s., 2005. ISBN 80 86576 16 7, s. 212. 
49

 www.prazdroj.cz.  
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Tab. . 7 Export piva Plze ského 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. . 8 Hospodá ské výsledky  
Finan ní ukazatele: Ú etní období do 

31.3.2008 
Ú etní období 
do 31.3.2007 

Zisk z prodeje zboží, vlastních výrobk  a služeb 15 684 650 000 14 418 766 000
istý zisk za ú etní období po zdan ní   3 882 196 000   3 464 574 000

Zdroj: www.prazdroj.cz.  
 
 
4 ZÁV R 
 
Pivo je v dnešní dob  stejn  jako v minulosti oblíbeným p edm tem zdan ní, zvlášt  pro jeho 
výnosnost a trvalou oblibu u širokých vrstev obyvatelstva. Lze proto p edpokládat, že 
spot ební da   bude i nadále na tento druh vybrané komodity uvalována.  
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