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PIVO a nová vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí   

V očekávání brzkého vydání nové „nápojové“ vyhlášky již v září 2017 pořádalo SČS tiskovou 

konferenci, též při příležitosti nové publikace v edici Jako poznáme kvalitu, nazvané prostě 

Pivo. K tomu více Zde. 

Vydání vyhlášky se protáhlo o více než rok, ale je tady. Účinná je o principiálně od 

1. prosince 2018 (ve Sbírce zákonů vyšla poslední den v říjnu). Podle § 38 vyhlášky lze ale 

nápoje označovat, uvádět na trh  a prodávat do vyčerpání zásob podle předchozí regulace (tzv. 

přechodné ustanovení).  

Vyhláška č. 248/2018 Sb. ze dne 24. října 2018 o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a 

droždí nahrazuje vyhlášku Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., 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, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve svých sděleních bude Sdružení českých spotřebitelů informovat o změnách tohoto 

předpisu v jednotlivých nápojových komoditách, o zkušenostech s implementací a 

vymáháním. 

V tomto sdělení se budeme zabývat pivem. 

Vyhláška stanovuje pro pivo 

a)      požadavky na označování a uvádění informací pro spotřebitele, 

b)      členění výrobků na druhy, skupiny a podskupiny, 

c)      fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost, 

d)      podmínky pro uvádění na trh (zejména teplotní režimy) a 

e)      přípustné záporné objemové odchylky od deklarovaného objemu u piva, lihovin a 

ostatních alkoholických nápojů. 

V definici piva se principiálně nic nemění.  

Pivem pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny připravené ze sladu, vody, neupraveného 

chmele, upraveného chmele nebo chmelových výrobků, který vedle kvasným procesem 

vzniklého etanolu a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství neprokvašeného extraktu; slad 

lze do výše jedné třetiny hmotnosti celkového extraktu původní mladiny nahradit extraktem 

zejména cukru, obilného škrobu, nesladovaných obilovin nebo rýže; u piv ochucených může 

být obsah alkoholu zvýšen přídavkem lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů. 

Vyhláška stručně vymezuje základní pojmy z technologie výroby apod. (např. svrchní a 

spodní kvašení). 

V označování piva dochází k zásadním změnám. 
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Jasně odlišuje piva typu ležák, což je jedenácti- a dvanáctistupňové pivo vyrobené spodním 

kvašením) od piv rovněž jedenácti- a dvanáctistupňových, ale vyrobených metodou svrchního 

kvašení. Ta se nově nazývají plná piva. 

Další novinkou je označení piva silného (dříve označovaná jako piva speciální) s třinácti 

a více stupni.  

Pivo se sníženým obsahem alkoholu je nově pivem nízkoalkoholickým. 

Podrobněji  v následující tabulce: 

Označování piva – nově ve srovnání s dosavadními pravidly  

(stupňovitost znamená extrakt původní mladiny v % hm.) 

Stávající název a parametry piva 
Nový (či staronový) název a parametry 

piva 

Nealkoholické pivo (do 0,5 % obj. etanolu) Nealkoholické pivo (do 0,5 % obj. etanolu) 

Pivo se sníženým obsahem alkoholu (0,5–1,2 

% obj. alkoholu) 

Nízkoalkoholické pivo (0,5–1,2 % obj. 

alkoholu) 

Stolní pivo (stupňovitost max. 6) Stolní pivo (stupňovitost max. 6) 

Výčepní pivo (stupňovitost 7–10) Výčepní pivo (stupňovitost 7–10) 

Ležák (stupňovitost 11–12) 

Ležák (stupňovitost 11–12), pro piva spodně 

kvašená 

Plné pivo (stupňovitost 11–12), pro piva 

svrchně kvašená 

Speciální pivo (stupňovitost 13 a více) Silné pivo (stupňovitost 13 a více) 

 

Vyhláška dále vymezuje některé nápoje na bázi piva. Zaujme nás např. atypický pivní 

nápoj, což je nápoj na bázi piva s modifikovaným podílem sladu nebo modifikovaným 

způsobem kvašení. O pivo se tedy nejedná. 

Vyhláška také umožňuje označování tzv. pivních typů či stylů. Jedná se o označení 

obvyklého způsobu produkce a surovinového složení podle postupů provozovaných 

v tradičních oblastech výroby v souladu s očekáváním spotřebitele. Tímto budeme rozumět 

např. možnost  označení typem typu Ale, IPA, APA atd. v různých variantách. 

 

Přípustná záporná odchylka od deklarovaného objemu 

Raritou české legislativy i při brzkém vstupu do druhé dekády 21. století zůstává, že předpisy 

umožňují potravinářskému a nápojovému průmyslu využívat tzv. přípustnou zápornou 

odchylku od deklarovaného objemu. U piva tak bude, např. 

V nejběžnějších baleních 0,33 l či 0,5 l - 3,0 %. 

Ve větších baleních (1 – 5 l) - 1, 5 %.  

Koupíte-li si tedy 10 lahví po 25 Kč, za 7,50 Kč nemusíte pivo legálně dostat. Nu, nás 

spotřebitele to sice, pravda, nezabije, ale kdo to má, že. 
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Přes naše opakované protesty tak stát nadále posvěcuje nejen okrádání spotřebitelů, ale i 

nerovné podmínky pro podnikání na trhu. Je divné, že to výrobcům nevadí. Že by toho 

využívali všichni? 

V některých sektorech výroby se nám podařilo vybojovat snížení povoleného procenta a 

zejména výraznějšího omezení při průměru odchylek z 10 vzorků. V případě piva nikoliv, 

hodnoty zůstávají na dosavadních hodnotách vyhlášky 335/1997 Sb. v posledním znění před 

zrušením.  

 

Zpracováno v listopadu 2018 pro webové stránky SČS 

Ing. Libor Dupal 
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