
Také u nealko piva platí pro restaurace od 1.12.2016 sazba DPH 15 % 

Přeřazení stravovacích služeb do 15% sazby DPH od 1.12.2016 se týká stravovacích služeb a podávání 

nápojů, jsou-li zatříděny dle klasifikace CZ-CPA do kódu 56. Výjimkou, u které se nadále uplatňuje 

základní sazba DPH 21 %, však je: 

 podávání alkoholických nápojů (kód nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208) 

a 

 podávání tabákových výrobků (kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 24). 

Např. u piva tedy musí restaurace nadále uplatňovat sazbu DPH 21 %, podle informace finanční 
správy z 28.11.2016 k uplatňování snížené sazby daně u stravovacích služeb od 1.12.2016 má být u 
menu zahrnujícího i nápoj postupováno následovně: 
 vybere-li si host k menu nealkoholický nápoj (jak je dále uvedeno, např. i nealko pivo), uplatní se 

sazba DPH 15 % 

 vybere-li si host např. malé pivo (jiné než nealkoholické), má se celková cena rozdělit na cenu 

menu bez piva v sazbě DPH 15 % a na cenu piva v sazbě DPH 21 %. 

Vzhledem k tomu, že i nealkoholické pivo (používáme-li evropskou terminologii - na rozdíl od USA, 

kde je označováno jako nízkoalkoholické) obsahuje nízké množství alkoholu, je nyní velice často 

kladena otázka, zda mají restaurace u nealkoholického piva uplatňovat sazbu 15 anebo 21 %. 

Základní sazba se uplatní u podávání těch alkoholických nápojů, které jsou zatříděny v kódech 
nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208, proto je rozhodující zatřídění nealkoholického piva dle 
nomenklatury celního sazebníku (dále jen „NCS“) – NCS pro rok 2016 je dostupná ZDE, pro rok 2017 
ZDE. U podávání nealkoholických nápojů zatříděných do kódu NCS 2202 se od 1.12.2016 uplatňuje 
sazba daně 15 % a nealkoholické pivo do definice nealkoholických nápojů zatříděných do NCS 2202 
spadá, protože: 
 podle § 11 písm. g) vyhlášky č. 335/1997 Sb. (vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se 

provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a 

koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, 

konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí) se nealkoholickým 

pivem rozumí pivo s obsahem alkoholu nejvýše 0,5 % objemových (0,4 % hmotnostních) 

 podle poznámky 3) ke kapitole 22 NCS (nápoje, lihoviny a ocet) se pro účely čísla 2202 výrazem 

„nealkoholické nápoje“ rozumějí nápoje, jejichž objemový obsah alkoholu nepřesahuje 0,5 % 

obj. 

 NCS pro rok 2017 nealkoholické pivo výslovně uvádí v nově zřízeném kódu 2202 91 00. 

Je tedy zcela jednoznačné, že podávání nealkoholického piva podléhá od 1.12.2016 sazbě DPH 15 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/sazby-dane/2016
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Spolen%20celn%20sazebnk%20EU%20platn%20pro%20rok%202016/NEK1754-15.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Spolen%20celn%20sazebnk%20platn%20pro%20rok%202017/PNK1821-16.pdf


Uplatnění snížené sazby daně je u podávání nealkoholických nápojů (u poskytnutí služby) založeno 
podle přílohy č. 2 zákona o DPH na vymezení alkoholického nápoje dle NCS, což je odlišný přístup 
oproti uplatnění snížené sazby daně u prodeje nealkoholických nápojů (u dodání zboží) – v případě 
prodeje nápojů, které je dodáním zboží, je podle přílohy č. 3 rozhodující vymezení alkoholických 
nápojů zvláštním právním předpisem, ve smyslu poznámky pod čarou č. 70 tedy vymezení zákonem 
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 
jinými návykovými látkami. Zákon č. 379/2005 Sb. v § 2 definuje alkoholický nápoj takto: 
k) alkoholickým nápojem lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není 
uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu. 

Při doslovném výkladu zákona č. 379/2005 Sb. je alkoholickým nápojem dle tohoto zvláštního 
právního předpisu jakékoli pivo, bez ohledu na obsah alkoholu – hranice alkoholu 0,5 % objemových 
je pro účely tohoto zákona důležitá pro jiné nápoje než lihoviny, víno a pivo. Při doslovném výkladu 
zákona č. 379/2005 Sb. by prodej nealkoholického piva (pokud by se jednalo o dodání zboží) měl 
nadále (stejně jako před 1.12.2016) podléhat 21% sazbě daně - praxe ovšem tento výklad většinou 
nepřevzala a prodejci piva velice často uplatňují na prodej nealkoholického piva sazbu DPH 15 %. 

Použití doslovného výkladu definice alkoholického nápoje v zákoně 379/2005 Sb. pro účely uplatnění 
sazby DPH u dodání zboží (pro účely uplatnění sazby u poskytnutí služby podávání nápojů nepřipadá 
použití této definice do úvahy) přináší následující, poněkud absurdní, závěry: 
 dodavatel dodá nealkoholické pivo v sazbě DPH 21 % 

 hostinský odmítne mladistvému nalít nealkoholické pivo s odvoláním na zákaz podávání 

alkoholického nápoje dle zákona 379/2005 Sb. 

 pokud zákazník restaurace projde testem na mladistvost, bude mu nealko pivo podáno v sazbě 

pro podávání nealkoholických nápojů dle NCS, tj. v sazbě DPH 15 %. 

Novinkám v DPH bude věnována pozornost na přednáškách „Aktuálně k DPH“ - v Praze již 12.12.2016 

a v Brně 19.1.2017. Se změnami v DPH (a také se změnami v daních z příjmů a s dalšími změnami 

včetně novinek v oblasti evidence tržeb) Vás seznámí přednáška „Novela DPH a daní z příjmů od 

1.4.2017“, kterou pořádáme v Plzni 28.2. a v Praze 2.3.2017. 

Případné zájemce o přednášku “Aktuálně k daním z příjmů a účetnictví“ upozorňujeme, že na termín 

Praha 9.12.2016 se uvolnila 2 místa. 
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