
 

SÚKROMNÁ VÝROBA DESTILÁTU 

 

Dňa 17. októbra 2018 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 290/2018 Z. z.                     

z 20. septembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických 

nápojov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 290/2018 Z. z.“), ktorý s účinnosťou od 1. januára 

2019 zavádza v rámci nepodnikateľskej činnosti fyzickej osoby možnosť tzv. súkromnej výroby destilátu.  

 

Finančné riaditeľstvo SR upozorňuje pestovateľov ovocia, že do nadobudnutia účinnosti zákona                            

č. 290/2018 Z. z., tzn. pred 1. januárom 2019, si môžu dať vyrobiť destilát len u osoby, ktorá je colným úradom 

registrovaná ako prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. V centrálnom 

registri Finančného riaditeľstva SR je v súčasnosti 208 platných registrácií prevádzkovateľov liehovarníckeho 

závodu na pestovateľské pálenie ovocia v Slovenskej republike. 

 

Podmienky súkromnej výroby destilátu od 1. januára 2019 

 

 Vyrábať destilát môže len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 21 rokov veku, a ktorá nebola odsúdená 
za trestný čin (§ 253 Trestného zákona) alebo uznaná vinnou zo spáchania priestupku (podľa § 13a        
ods. 1 alebo 2 zákona č. 467/2002 Z. z. alebo priestupku podľa § 71 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z.) od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli viac ako tri roky, 
 

 Vyrábať destilát, ktorý obsahuje menej ako 86 objemových percent etylalkoholu je možné najviac 
v objeme 25 l a. za kalendárny rok na fyzickú osobu,  

 Ak ide o viaceré fyzické osoby, ktoré budú oprávnené vykonávať súkromnú výrobu destilátu, žijúce 
v spoločnej domácnosti, objem najviac 25 l a. sa posudzuje pre celú domácnosť spoločne, 

 Vyrábať destilát je možné výlučne v najviac 100 litrovom na výrobu destilátov vyrobenom a 
určenom certifikovanom zariadení (ďalej len „destilačné zariadenie“), 

 Destilačné zariadenie musí byť vo vlastníctve fyzickej osoby, 

 Vyrábať destilát je možné len v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo v mieste, kde sa 
nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní tejto osoby, alebo ktoré táto osoba užíva z titulu 
vlastníckeho práva alebo iného práva zakladajúceho právo užívania nehnuteľnosti,  

 Fyzická osoba môže na výrobu destilátu použiť výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, 
surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie, 

 Vyrobený destilát nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh. 

 
Povinnosti fyzickej osoby, ktorá chce vykonávať súkromnú výrobu destilátu od 1. januára 2019 
 

 Oznámiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) 
nadobudnutie destilačného zariadenia v lehote do 15 dní od vzniku tejto skutočnosti.  
V oznámení je povinná uviesť: 
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, 
b) druh destilačného zariadenia a výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie 
pridelené,  
c) dátum nadobudnutia destilačného zariadenia, 
d) adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza. 
Prílohou oznámenia musí byť čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že spĺňa všetky podmienky súkromnej 
výroby destilátu ustanovené zákonom č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení 
neskorších predpisov. 



 Oznámiť colnému úradu držbu destilačného zariadenia v súlade s ustanovením § 50 ods. 1 zákona        
č. 530/2011 Z. z. v lehote do 15 dní od vzniku tejto skutočnosti,  

 Najneskôr do 15 dní od obdržania písomného potvrdenia o držbe destilačného zariadenia vydaného 
ministerstvom požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov  destilátu 
a o vydanie potvrdenia o evidencii.  
Prílohami k žiadosti sú:  
a)   potvrdenia o držbe destilačného zariadenia vydané ministerstvom 
b) technická dokumentácia alebo nákres destilačného zariadenia s dokladom o certifikácii 
destilačného zariadenia akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim výrobky                    
s vyznačením miest, na ktoré colný úrad priloží uzávery tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného 
zariadenia bez povolenia colného úradu,  
c) čestné vyhlásenie fyzickej osoby žiadateľa, že spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa  
zákona č. 467/2002 Z. z., 

 Fyzická osoba sa stáva osobou oprávnenou na súkromnú výrobu destilátu až vydaním potvrdenia 
príslušného správcu dane, ktorým je colný úrad o zaradení do evidencie súkromných výrobcov 
destilátu.  
 

Povinnosti fyzickej osoby oprávnenej vykonávať súkromnú výrobu destilátu od 1. januára 2019 
 

 Bezodkladne oznámiť ministerstvu: 
 zmenu oznamovaných údajov, 
 že bola odsúdená za trestný čin (§ 253 Trestného zákona) alebo uznaná vinnou zo spáchania 

priestupku (podľa § 13a ods. 1 alebo 2 zákona č. 467/2002 Z. z. alebo priestupku podľa § 71 
ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z.), 

 
 Najneskôr tri pracovné dni pred dátumom výroby destilátu doručiť colnému úradu na príslušnom 

tlačive, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky, oznámenie o výrobe destilátu, v ktorom 
uvedie: 
a) miesto, dátum a čas výroby destilátu, pričom dátum výroby destilátu nemôže byť dňom pracovného    

pokoja,  
b) druh ovocia a množstvo kvasu pochádzajúceho z tohto ovocia, alebo množstvo medoviny, z ktorých  

sa má destilát vyrobiť,  
c)    predpokladané celkové množstvo vyrobeného destilátu v litroch, 
d)    predpokladané množstvo vyrobeného liehu v l a., 

 Viesť evidenciu vyrobeného destilátu samostatne podľa dní a osobitne druhu vyrobeného destilátu          
s uvedením celkového množstva vyrobeného destilátu v litroch a množstva vyrobeného liehu v l a., 

 Zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu alebo odstráneniu priložených uzáver colného úradu                   
na destilačné zariadenie a aby nedošlo k zasahovaniu do usporiadania destilačného zariadenia, 

 Podať daňové priznanie z celkového množstva 25 l a. destilátu za zdaňovacie obdobie, ktorým je 
kalendárny rok, do troch pracovných dní od prvého uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia 
colným úradom v príslušnom kalendárnom roku a v rovnakej lehote zaplatiť daň (na alkoholický 
nápoj, ktorým je lieh, ktorým je destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu, sa uplatní znížená 
sadzba dane ustanovená v § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. a spotrebná daň, ktorú zaplatí 
fyzická osoba oprávnená vykonávať súkromnú výrobu destilátu sa vypočíta ako súčin množstva 
destilátu, t. j. 25 l a. a sadzby dane 5,40 eur/ l a., pričom túto zaplatí fyzická osoba  oprávnená 
vykonávať súkromnú výrobu destilátu bez ohľadu na skutočnosť, či bude maximálne množstvo liehu 
vyrobené ),  

 Bezodkladne oznámiť colnému úradu: 
 že destilačné zariadenie už nemá v držbe, 
 akúkoľvek inú zmenu údajov uvedených v žiadosti, 
 že bola odsúdená za trestný čin (§ 253 Trestného zákona) alebo uznaná vinnou zo spáchania 

priestupku (podľa § 13a ods. 1 alebo 2 zákona č. 467/2002 Z. z. alebo priestupku podľa § 71 
ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z.) 



 Strpieť výkon daňového dozoru a daňovej kontroly a poskytnúť colnému úradu súčinnosť 
nevyhnutnú na riadny výkon daňového dozoru a daňovej kontroly. 

 
 
Finančné riaditeľstvo SR zároveň upozorňuje fyzické osoby, ktoré budú po 1. januári 2019 oprávnené 
vykonávať súkromnú výrobu destilátu, že sa v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených 
povinností dopustia priestupku podľa ustanovenia § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z. 
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, za ktoré colný úrad uloží pokutu 
od 100 eur do 3 000 eur, čoho následkom je vyradenie súkromného výrobcu destilátu z evidencie 
súkromných výrobcov destilátu. 
 
Oprávnenia a povinnosti colného úradu  v súvislosti so súkromnou výrobou destilátu od 1. januára 2019 

 

 Vstupovať do priestoru, v ktorom sa nachádza destilačné zariadenie súkromného výrobcu destilátu, 

 Pred zaradením do evidencie súkromných výrobcov destilátu a vydaním potvrdenia o evidencii preveriť 
skutočnosti a údaje v žiadosti a v prílohách a porovnať technickú dokumentáciu alebo nákres 
destilačného zariadenia so skutkovým stavom destilačného zariadenia (na mieste, kde sa nachádza 
destilačné zariadenie súkromného výrobcu destilátu) 

 Najneskôr v deň vydania potvrdenia opatriť destilačné zariadenie uzáverami tak, aby sa zabránilo 
použitiu destilačného zariadenia bez jeho povolenia (na mieste, kde sa nachádza destilačné zariadenie 
súkromného výrobcu destilátu), 

 Najneskôr v deň uvedený v doručenom oznámení o výrobe destilátu ako dátum výroby destilátu povoliť 
použitie destilačného zariadenia uvoľnením uzáver destilačného zariadenia na dobu nevyhnutnú na 
výrobu liehu podľa údajov uvedených v oznámení o výrobe destilátu, o čom vykoná záznam, v ktorom 
uvedie dobu, počas ktorej je súkromný výrobca destilátu oprávnený destilačné zariadenie používať, 

 Opatriť destilačné zariadenie uzáverami po uplynutí doby, na ktorú bolo použitie destilačného 
zariadenia povolené, o čom taktiež vykoná záznam, 

 Colný úrad neuvoľní uzávery destilačného zariadenia, ak súkromný výrobca destilátu v príslušnom 
kalendárnom roku vyrobil maximálne povolený objem destilátu 25 l a.  

 

 

 

 

 

 

 

Táto informácia má informatívny charakter. Právne záväzné zmeny a doplnenia zákona č. 467/2002 Z. z. 
o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani         
z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov sú uvedené v zákone č. 290/2018 Z. z. vyhlásenom             
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR 
                      Odbor spotrebných daní 
                      18. október 2018 


