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Informace k Petici za zvolnění právních předpisů
pro domácí pivovarníky
Český národ tak, jak byl historií determinován, má ve své tradici vedle ušlechtilých hodnot
i neméně ušlechtilou tradici pivovarnictví.
Již feudální výnosy na našem území stanovily základní podmínky pro právo várečné a stejně
tak byl dokonce zaveden i povinný odkup piva na každou „hlavu“ poddaných, dětí nevyjímaje.
České pivovarnictví má velmi hluboké kořeny, a to nejen to profesionální, komerční, ale i to
soukromé, amatérské. Vzhledem na obecně rozšířené znalosti o vaření piva existuje v současné
době značná spousta amatérských domovarníků, kteří chtějí s respektem ke všem normativním
ustanovením zachovat přízeň tomuto řemeslu a vařit pivo domácím tradičním způsobem.
Na hodnotách tradičního českého pivovarnictví byl založen i zájmový spolek Cech domácích
pivovarníků, z. s., který stojí i za zrodem této petiční akce. Jsme přesvědčeni, že respektování
historických hodnot a tradic je projevem národního cítění, které má svůj význam a místo
v každé době.
Cech domácích pivovarníků, z. s., usiluje zejména o vzájemné předávání a vyměňování znalostí
a zkušeností domácích pivovarníků. Snaží se o zvyšování úrovně kvality doma vařených
piv, podporu akcí zaměřených na domácí pivovarnictví a vzdělávání zájemců o vaření piva
v domácích podmínkách. Vyvíjí osvětovou činnost směřující k udržení a rozvoji domovarnické
tradice a pivní kultury.
Právě s cílem dosáhnout svých myšlenek a cílů hodlá Cech prostřednictvím i této petice uvolnit
legislativní rámec, který podle našeho názoru, nesleduje skutečné požadavky domovarníků
a působí kontraproduktivně.
Jsme si plně vědomi potřeb regulativních normativů ve společnosti, avšak jsme přesvědčeni,
že cíle sledované platnou právní úpravou budou zachovány plně i v případě námi navrhované
změny, když případná novelizace bude plně sledovat nejen administrativní uvolnění
domovarníků a jejich potřeby, ale i zájmy společnosti z oblasti povinných plateb, registrace
a komerčního vaření piva.
Touto peticí se tak zákonem stanoveným postupem a Listinou základních práv a svobod
zaručeným právem obracíme na kompetentní státní orgány, aby v rámci výkonu státní správy
postupovaly tak, aby ve smyslu ust. čl. 41 odst. 2 zákonodárné iniciativy Ústavy ČR byla
Vládou ČR předložena Poslanecké sněmovně novelizace dotčených právních norem.
Podle našich předběžných rešerší a odhadů by námi navrhovanou změnou nedošlo k porušení
jiných platných předpisů ČR ani předpisů EU, kterými je Česká republika vázána. Právě
s ohledem na legislativní licenci, kdy každý občan může činit, co není zákonem zakázáno,
a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá by byl v případě nekomerčního domovarnictví
zachován veřejný zájem a tradice výroby českého domácího piva pro osobní potřebu.
Pro úplnost uvádíme, že touto peticí nikterak nezasahujeme do nezávislosti soudů nevyzýváme
nikoho k porušování Ústavy ČR a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo
jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení,
náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti
z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání
s ním Cech domácích pivovarníků, z. s., vytvořil petiční výbor ve složení Martin Březa,
Petr Měrka, Radek Michel. Zástupcem petičního výboru před státní správou je Radek Michel,
Na Výsluní 380, Velké Březno 403 23.
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Situace v zahraničí
Cech jako jeden z podpůrných materiálů vytvořil průzkum
zahraniční legislativy. Využili jsme k tomu dnes už mezinárodní
platformu homebrewmap.com a všem našim zahraničním kolegům,
kteří se zapojili, patří veký dík. Pojďme se nejprve podívat na krátký
souhrn těchto výsledků, které jsme zpracovali do formy přehledné
mapy, která asi mluví za vše.

Nicméně jasně nám z toho plyne, že řada států má buďto limit pro domácí pivovarství neomezený a nebo se ve svých zákonech domácímu pivovarství vůbec nevěnuje a nechává ho
zcela neupravené, což značí mnoho zelených symbolů v mapě se symbolem nekonečna.
Zde si tedy můžete vařit piva kolik chcete a nikoho to v podstatě nezajímá, dokud produkujete pivo nekomerčně. Spoléhá se tedy zde na samoregulaci, která jak je vidět dobře funguje.
Logicky totiž můžete vždycky uvařit jen tolik, kolik vypijete. Nikdo nebude rozdávat pivo
zadarmo ze svého. Ze států EU je mezi těmito zeměmi zaslíbenými například – Slovensko,
Velká Británie, Irsko, Polsko, Finsko, Dánsko, Švédsko, Itálie, Švýcarsko, Francie a Rakousko.
Ze zemí mimo EU to jsou dále – Jihoafrická Republika, Austrálie, Kanada a například Mexiko.
Potom můžeme nalézt státy, kde je nastavena nějaká hranice, avšak pro domácí pivovarníky poměrně příjemná. Z EU můžeme zmínit limit 2 500 L v Portugalsku, kde domovarníci
dokonce mohou pivo prodávat, a pak limit 1 000 L v Maďarsku. Ze zemí mimo EU to jsou
pak Nový Zéland s 1 200 L za rok a USA, kde můžete vařit 750 L za rok za předpokladu
dvou dospělých členů domácnosti. Zde se také ukázalo, že uvolnění zdejších poměrů vedlo
k rozvoji celého zdejšího segmentu pivovarství a těžko si představit, že by zde dnes mohlo
být tolik minipivovarů, nebýt homebrewingu.
Nakonec přichází země, kde je domovarnictví omezeno nejvíce. Rovnou to vezmeme od nejméně špatného k tomu nejhoršímu, což jsme, světe div se, my. V Turecku mohou naši kolegové
vařit 350 L za rok, což je zajímavé zejména vzhledem k tomu, že se jedná o muslimskou zemi.
Pak přicházíme k Německu, kde mají podmínky velmi podobné těm našim, avšak s tím zásadním rozdílem, že případné uvařené množství nad 200 L ročně je možno poměrně jednoduše
dodanit. S Německou železnou přesností obdržíte identifikační číslo, a pokud přesáhnete limit,
tak si vypočtete daň podle stupňovitosti a objemu piva a daň zaplatíte převodem. Na chvostu
všech jsme pak tedy my se všemi našemi povinnostmi a praktickou nemožností limit legálně
přesáhnout. Zdá se tedy velmi pravděpodobné, že naši zákonodárci zákon opsali v Německu,
ale ještě špatně a nedomyšleně.
V tomto průzkumu jsme se však neptali pouze na limit. Ve všech zůčastněných zemích (celkem 22 států) se nikde nedaní ani nezpoplatňuje nekomerčně vařené, tedy domácí pivo. Pokud se podíváme na ohlašovací povinnost, tak ze všech zůčastněných zemí se domovarníci
musí hlásit pouze u nás, v Německu a poté v Maďarsku.

Úryvek ze článku
Pivovarnická legislativa
u nás a ve světě
uveřejněném
v cechovním magazínu
Pivař č. 1.

∞

Mexiko

∞

Kanada

USA
750 l/rok
4)

5)

Belgie

Irsko

6)

Francie

∞

∞

J.Afrika

Maďarsko
1000 l/rok
3)

Informace získány od homebrewerů z uvedených zemí.
informace z veřejných zdrojů

možno prodávat
oznamovací povinnost 1x ročně
oznamovací povinnost před vařením
uvolnění zákonů znamenalo
oživení celého oboru
5) nakládání s pivem omezeno –
nelze soutěžit ani pivo darovat
6) není upraveno zákonem

1)
2)
3)
4)

Polsko

∞ ∞

Slovensko

Turecko
350 l/rok

Finsko

Rakousko

Itálie

∞
∞
∞
∞
Švýcarsko

Německo
200 l/rok
2)

Portugalsko
2500 l/rok
1)

∞ ∞ ∞

Nizozemsko

Dánsko

Česko
200 l/rok
V.Británie
2)

∞

∞
∞

Švédsko

∞

Austrálie

N.Zéland
1200 l/rok
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Se sběrem podpisů
můžete pomoci i vy!
Na následujících dvou
stranách je plné znění petice
a petiční arch, které si můžete
vytisknout.
Požádejte své známé
a kamarády nebo zkuste
oslovit pivotéky ve vašem
okolí.
Vyplněné petiční archy
posílejte na adresu uvedenou
v zápatí petice i petičního
archu:
Radek Michel
Na Výsluní 380
Velké Březno
403 23

Předem děkujeme
za vaši pomoc.

Petice za zvolnění právních předpisů
pro domácí pivovarníky
podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
ve spojení se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme a navrhujeme
přijmout v rámci zákonem stanoveného postupu změnu všech dotčených právních
norem vztahujících se k domovarnictví piva tak, aby zejména současný limit 200 l
ročně, stanovený ust. § 80 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
v platném znění nově stanovil vyšší limit množství navařeného piva pro vlastní
spotřebu – popř. aby byl tento limit zcela zrušen; to vše za předpokladu, že nebude docházet k jeho prodeji.
Stejně tak žádáme, osvobození domovarníků piva od nutných evidenčních úkonů a ohlášení ve smyslu dotčené právní úpravy.
Jako svobodní občané s úctou k národním tradicím žádáme, aby fyzická osoba, která
spolu s osobami tvořícími s ní společně hospodařící domácnost směla vyrábět v zařízení
pro domácí výrobu piva, pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její společně hospodařící domácnosti, osob jí blízkých nebo jejich hostů pivo v celkovém množství 2000 l
na jednoho zletilého člena společně hospodařící domácnosti či zletilé osoby blízké nebo
byl tento limit zcela zrušen za podmínky, že nedojde k jeho prodeji.
Aktuální právní úprava stanovená zejména zákonem č. 353/2003 Sb.:
„Plátcem není fyzická osoba, která spolu s osobami tvořícími s ní společně hospodařící domácnost
vyrobí v zařízení pro domácí výrobu piva, pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její společně
hospodařící domácnosti, osob jí blízkých nebo jejích hostů, pivo v celkovém množství nepřesahujícím
200 l za kalendářní rok, za podmínky, že nedojde k jeho prodeji.“
„Fyzická osoba, která vyrábí pivo podle odstavce 1, je povinna bezodkladně oznámit správci daně
datum zahájení výroby, místo výroby a předpokládané množství vyrobeného piva za kalendářní
rok.“
„Pokud fyzická osoba poruší podmínky stanovené v odstavci 1, je povinna se zaregistrovat jako
plátce nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne porušení těchto podmínek.“
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je ve smyslu
ust. § 5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb. oprávněn:
Za petiční výbor: Radek Michel, Na Výsluní 380, Velké Březno 403 23
Složení osob petičního výboru: Martin Březa, Petr Měrka, Radek Michel

Za petiční výbor: Radek Michel, Na Výsluní 380, Velké Březno 403 23
www.cech-pivo.cz | info@cech-pivo.cz
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Jméno a příjmení

Adresa
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Podpis

