
 

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

 

1. Provoz pěstitelské pálenice se řídí zákonem 61/1997, zejména ustanoveními §4 Pěstitelské pálení,  

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-

prehled/100052646.html 

Z toho plyne naše povinnost evidovat osobní data pěstitelů a původ ovoce (kvasu) předaného ke 

zpracování. Pro pěstitele je nejdůležitější ustanovení o maximálním množství pálenky, kterou 

si mohou nechat vypálit během jednoho období (1.7. až 30.6. dalšího roku), které je ekvivalentní 30 

litrům 100% alkoholu (v praxi cca 60 litrů pálenky – podle její lihovitosti) na domácnost. 

Zdůrazňujeme domácnost, nikoli osobu. Domácnost jsou všechny osoby se shodnou adresou 

trvalého bydliště. 

Zjednodušeně lze ustanovení zákona shrnout tak, že pěstitel si musí ovoce sám vypěstovat, nikoli 

nakoupit a může si pro svoji rodinu nechat ročně vypálit přibližně 60 litrů pálenky, kterou ale nesmí 

prodávat. Od státu pak získá 50% slevu na spotřební dani na alkohol z pálenky, což je podle její 

lihovitosti asi 80 Kč na litr. Sleva na dani je již zahrnuta v ceně za zpracování ovoce/kvasu 

v pěstitelské pálenici. 

 

2. Ovoce pro zpracování převezmeme pouze zdravé, čisté a vyzrálé. Před zpracováním ho sice 

omýváme a kontrolujeme, ale nekvalitní ovoce nepřevezmeme ke zpracování, a to ani pro 

samostatné vypálení. 

 

3. Pro kvas od pěstitelů platí víceméně to samé jako pro ovoce, zkažené kvasy s omluvou odmítáme. 

 

4. Samostatné pálení (pálení pouze z Vašeho ovoce nebo kvasu) je možné a preferované, pokud ale 

máte alespoň 200 kg ovoce, nebo 200 l kvasu. Není to kvůli nákladům na pálení, ale kvůli ochraně 

kotle před poškozením. Jen prosím nedoplňujte kvas vodou na požadovaných 200 litrů, to se pozná 

a pálit to nebudeme. Vězte, že i ostatní pěstitelé mají to nejlepší ovoce a jeho smícháním s Vaším to 

bude pořád to nejlepší ovoce, jen ho bude více. 

 

5. Slučování kvasů a ovoce se provádí v případě, že pěstitel nemá minimální množství (200 litrů/kg). 

Stejně přísní jako na Vás, jsme i na ostatní a do společného kvasu se nic nevhodného nedostane. 

Jelikož máme přesnou váhu, vše zvážíme, zapíšeme a výsledek rozdělíme ve stejném poměru, jako 

byly dodány suroviny. Společné či samostatné zpracování ovoce/kvasu je zaznamenáno 

v zakázkovém listu při přebírání suroviny. 
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6. Obaly (nádoby) na pálenku dodává pěstitel ještě před vypálením. 

 

7. Vyrobená pálenka je naředěna na lihovitost, kterou si pěstitel objednal při předání suroviny. Pěstitel 

je vyzván k odběru pálenky, což je povinen učinit dle možnosti neprodleně (to pro běžné smrtelníky 

znamená tak zhruba do týdne). Pálenka je předána v obalech pěstitele. 

 

8. Platba je hotovostní při předání/převzetí pálenky, nebo převodem na účet, bylo-li to dohodnuto. 

Provozovatel vydá o platbě a předání/převzetí pálenky potvrzení splňující legislativní požadavky. 

 

9. Pěstiteli nevzniká žádná daňová nebo ohlašovací povinnost vyplývající z převzetí pálenky od 

provozovatele pěstitelské pálenice. Pokud si nechává zpracovat ovoce (kvas) v různých 

provozovnách, množství se sčítají a měl by si ve vlastním zájmu kontrolovat „čerpání“ zákonného 

ročního limitu 30 litrů 100% alkoholu podléhajícího snížené spotřební dani. Nad tento limit je 

alkohol (pálenka) zdaňována plnou sazbou a daň dodatečně vymáhána státní správou. Pokud pálíte 

pouze u nás, upozorníme Vás hned a dopis s modrým pruhem Vám nehrozí. (tedy z důvodu 

dodanění alkoholu). 

 

V Malenovicích dne 1.1.2020 

 


