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UNIE VÝROBCŮ A DOVOZCŮ LIHOVIN ČR
•
•
•
•

Zájmové sdružení 17 výrobců a dovozců lihovin všech velikostí
Založení: 1994, aktivní člen Spirits Europe
Reprezentující 80 % výběru spotřební daně z lihovin, tj. za rok 2018 = 5,9 mld Kč + 1,6 mld DPH
Přímý zaměstnavatel 1.200 lidí, prostřednictvím dodavatelů a odběratelů = statisíce (navázani
další zaměstnanci v počtu desítek tisíc v maloobchodě, zemědělství (cukrová řepa, obilí, ovoce), sklářství,
služby = pohostinství a hotelnictví, obor je významným exportérem)

• Významný exportní obor
• Aktivní spolupráce se státem (podíl nelegálního alkoholu: 90. léta – 50 %, současnost 5 – 8 %)
• Období prohibice a zákazu exportu = ztráty legálních výrobců bez požadavků na náhrady na českém
státu
• Nejlépe hodnocená aktivní prevence v EU včetně doložitelného snížení konzumace u nejmladších
konzumentů (pijsrozumem.cz, projekt „POBAVME SE O ALKOHOLU“)
• Podpora zavedení EET v celé ekonomice

RUDOLF JELÍNEK
▪
▪
▪
▪

RUDOLF JELÍNEK největším světovým výrobcem ovocných destilátů
Výrobní společnosti: Česká republika, Bulharsko, Chile
Obchodní společnosti: Slovensko, USA, Rusko, Kanada
40 exportních trhů

RUDOLF JELÍNEK a.s.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sídlo: Vizovice
Založení: 1894
Tradice exportu ovocných destilátů od roku 1935
Největší pěstitelé švestek v ČR
180 ha vlastních ovocných sadů
Přehled odvedených daní do státního rozpočtu v roce 2018:
DPH - 88.388 tisíc Kč
SPD - 346.664 tisíc Kč

ČESKÝ NÁRODNÍ ZÁJEM
Definice v českém prostředí: národní zájem = zájem politického národa, kolem kterého existuje stát.
Politickým národem rozumíme soubor rovnoprávných občanů, kteří legitimizují politické rozhodování
v národním státě.
Teorie mezinárodních vztahů = tvrdí, že v systému mezinárodních vztahů v něm státy soupeří o moc,
která jim může právě sloužit k prosazování národních zájmů.
Klíčem k zahraniční politice státu i k prosazování národního zájmu je moc, která je zároveň cílem i
prostředkem zahraniční politiky. V dřívější době byl v politickém rozhodování a jeho analýzách kladen
především důraz na vojenskou stránku moci, dnes však bývají zohledňovány i její ostatní aspekty jako
např. moc politická a hospodářská.

ČESKÝ NÁRODNÍ ZÁJEM
➢ Klíčem k zahraniční politice státu i k prosazování národního zájmu je moc, která je
zároveň cílem i prostředkem zahraniční politiky.
➢ Největší problém je neustálý boj dovnitř/uvnitř státu! Tzn. moc má vlastní zájmy
(udržení si rozhodovacích mechanismů), ale nerespektuje hospodářské a
zdravotní zájmy občanů
Občanů a firem účastnících se politického
a hospodářského života a odvádějících
daně v ČR.

Nefunguje u nás:

„Musíme si pomáhat!“ vs. DEUTSCHLAND A.G.

DEUTSCHLAND A.G.
➢ „Malo“pěstitelské pálení (Abfindungsbrennen) je definované pro majitele povolení a ovoce.
➢ V Německu existuje více než 26 tis. povolení a jsou dědičná.
➢ V systému Abfindungsbrennen by měl majitel vypálit do 300 l.a. ročně, ale destilační zařízení nejsou
zaplombovaná.
➢ Spotřební daň se platí dle historických tabulek výtěžnosti, které jsou nižší, než reálná výtěžnost. Vzniká
tzv. destilát „navíc“ (Überbrand), který se nedaní a může se dále prodávat!

➢ Výkupčí tak dosahují pořizovací ceny pod úrovní spotřební daně, v rámci zemědělské politiky se takto
vyrobený destilát považuje za destilát včetně spotřební daně.
➢ Malopěstitel vyprodukuje vždy určité množství destilátu, které je zcela nezdaněné (!).

DEUTSCHLAND A.G.
➢ Efektivní zdanění ovocných destilátů je nižší než zákonné a znevýhodňuje tak zahraniční
producenty, neboť jejich výrobky jsou při dovozu zatíženy plnou výší spotřební daně

DAŇOVÁ BARIÉRA
➢ Výkupní cena destilátu z hojných ovocí (jablka, hrušky), tzv. Obstler, je velmi nízká a brání tak
vstupu na trh zahraničním soutěžitelům

CENOVÁ BARIÉRA.
➢ Takto vyrobený ovocný destilát se prostřednictvím sítě německých národních retailových řetězců
dostává do celé EU pod jejich privátními značkami nebo i pod značkami takto zvýhodněných
výrobců a nikdo jiný není schopen cenově konkurovat.
➢ Nyní se projednává revize směrnice 92/83/EHS, nejdůležitější čl. 22 mj. „snížená spotřební daň
nesmí být snížena pod 50% daně pro danou zemi“– 17.5.2019 ECOFIN

ČESKÝ TRH
• V ČR je funkčních cca 600 pěstitelských pálenic.
• Průměr výběru SD z pěstitelského pálení za posledních 10 let je 0,43 mld. Kč ročně, což odpovídá
celkovým 3 mil la = 7,9 mil. litrů 38 % alkoholu.
• Historický vývoj od 1835, od 1997 současný stav max. 30 l absolutního alkoholu – 50 % sazby SD.
• Případný pokles výběru SD o více než 1 mld. Kč (příklady HU – 40%), ukončení režimu pěstitelského
pálení, arbitráže/žaloby od pěstitelských pálenic a ovocných lihovarů:

✓ Výroba se přesune na potravinářsky a daňově nekontrolovaný trh!
✓ Riziko další metanolové kauzy!
✓ Vzhledem k velmi nízké ceně lihovin vyrobených v domácích pálenicích dojde ke zvýšení
spotřeby u rizikových a sociálně citlivých skupin obyvatelstva, což jistě je v rozporu s praxí
minimálně posledních 30ti let a závazků ČR o snížení spotřeby alkoholu!

Jednoznačně nejspravedlivějším systémem je 50 % snížení spotřební daně na pěstitelské pálení
(pod potravinářskou a daňovou kontrolou členských zemí, za omezeného množství např. 5 la na
člena domácnosti *, z vlastního ovoce, bez možnosti jakéhokoliv prodeje)
pro všechny členské země a bez dalších výjimek!!!

CO JE V TOMTO PŘÍPADĚ ČESKÝM NÁRODNÍM ZÁJMEM?
Při nenaplnění výše uvedeného uplatnit veto České republiky, které je v jejím fiskálním zájmu, zájmu
provozovatelů/majitelů pěstitelských pálenic, ovocných lihovarů i všech ostatních českých výrobců a
dovozců lihovin a také v zájmu konzumentů z hlediska ochrany zdraví a nezvyšování konzumace
lihovin!

* Dvojnásobek roční spotřeby!

ZVÝŠENÍ SPOTŘEBNÍ DANĚ NA LIHOVINY
1. ekonomické/fiskální důvody
2. zdravotní důvody
Rozpor s:
1. programovým prohlášením vlády = nezvyšovat daně
2. vyjádřením paní ministryně ze dne 12.10. 2018 (kategoricky odmítla zvýšení daní)

Spotřeba alkoholu na 1 obyvatele ČR
v letech 1989-2017 (zdroj ČSU)
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Pozn.: Celková spotřeba alkoholu se mírně zvýšila za posledních 25 let cca o 7,7 %.
Veškeré zvýšení spotřeby jde za zvýšením spotřeby vína a piva, zatímco spotřeba
lihovin klesla.
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Porovnání výběru spotřební daně s celkovou spotřebou
Výběr spotřební daně v roce 2017 podle
jednotlivých kategorií alkoholu v mil. Kč

Spotřeba jednotlivých kategorií alkoholu v roce
2017 v přepočtu na absolutní (100%) alkohol
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Vývoj výběru spotřební daně na alkohol
Poslední zvýšení spotřební daně

Inkaso SPD v mil. Kč
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Meziroční rozdíl ve výběru spotřební daně (2006-2018)
1 000,0

Stabilní růst spotřební daně aniž se zvyšuje
sazba od ustanovení nových pravidel na trhu
2014-2018 celkem +1,5 mld Kč

Krátkodobé zvýšení způsobené
splatností předzásobení
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Spotřební daň na lihoviny v sousedních zemích
Země

Sazba EUR/hla

Poslední změna

Čistý příjem
(EUR/obyv./měs)

Česká republika

1140/1290 (NÁVRH)

2010

920

Slovensko

1080

2009

845

Rakousko

1200

2014

1826

Německo

1303

1982

2315

Polsko

1322

2014

830

• Zvýšení spotřební daně v Estonsku vedlo k poklesu výběru o 40 %, naopak vedlo ke zvýšení výběru
spotřební daně v sousedním Lotyšsku, které daň nezvýšilo. K poklesu spotřeby nedošlo.
• Zvýšení spotřební daně v Belgii vedlo ke snížení výběru spotřební daně o 655 mil EUR, nákup destilátů
v sousední Francii se zvýšil 3x, šumivého vína 2x. Spotřeba se mírně zvýšila.
• Historická situace – přeshraniční obchod s Polskem a Slovenskem.

DĚKUJI ZA POZORNOST

