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Abstrakt: Článek se zabývá vztahem spotřební daně z piva s produkcí a 

spotřebou piva v evropských zemích. Tento vztah je zkoumán především 

z hlediska ověření či vyvrácení protekcionistického chování jednotlivých států, 

prostřednictvím daňové politiky spotřební daně z piva. Samotný vztah 

uvedených veličin byl zkoumán pomocí korelační analýzy. Párové korelační 

koeficienty ukázaly, že vzájemný vztah veličin se spotřební daní z piva je u 

spotřeby statisticky nevýznamný a u produkce významný, nicméně míra 

závislosti je velmi slabá. Dále na základě směru závislosti usuzujeme, že 

z dlouhodobého hlediska se ve zkoumaných evropských zemích nevyskytuje 

protekcionismus v oblasti spotřební daně z piva.  

 

Klíčová slova: spotřební daň, spotřeba piva, produkce piva, pivo, 

protekcionismus 

 

Abstract: This article deals with relationship between excise duty on beer and 

beer production and consumption in European countries. This relationship is 

primarily examined in terms of verifying or rebutting protectionist behaviour 

in countries, through the tax policy of excise duty on beer. The relationship of 

these variables was examined by correlation analysis. Pair correlation 

coefficients have shown that the correlation between the quantities of beer 

excise is statistically unnecessary in consumption and significant in 

production, but the degree of dependence is very weak. Furthermore, based 

on the direction of dependence, we infer that in the long run, there is no 

protectionist behaviour in part of excise duty on beer in the monitored 

European countries. 
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1 ÚVOD 

Tento článek se bude zabývat problematikou nepřímého zdanění v EU. 

V potaz nebude brána univerzální daň DPH, ale zaměříme se konkrétně 

na spotřební daň z piva. V kontextu této daně bude zkoumáno 

protekcionistické chování členských zemí Evropské Unie. Jedním 

z předpokladů pro takovou daňovou politiku může být samotná harmonizace, 

která umožňuje členským státům určit sazbu spotřební daně z piva 

individuálně, ale v určitém pásmu daném legislativou harmonizace. 

Z hlediska protekcionismu se zaměříme na vztah spotřeby a produkce piva 

se základními sazbami spotřební daně z piva. 

Zpočátku probíhala jak harmonizace struktury systémů selektivních 

spotřebních daní, tak harmonizace v oblasti sazeb. Legislativně 

je harmonizace řešena pomocí směrnic. Velice důležitou směrnicí 

pro harmonizaci zdanění piva je směrnice Rady EU 92/83/EHS. Směrnice 

definuje, že pivem se pro její účely rozumí všechny výrobky kódu 

kombinované nomenklatury 2203, které obsahují více než 0,5 % objemových 

alkoholu a výrobky obsahující směs piva a nealkoholického nápoje kódů KN 

2206, a také obsahují více než 0,5 % objemových alkoholu. Udává také 

důležitou informaci o výpočtu daně, který je možné provést buď jako počet 

hektolitrů děleného stupni Plato1 nebo počet hektolitrů děleného stupni 

skutečného alkoholu. Dále tato směrnice definuje možnost uplatnění 

daňových pásem dle ročního výstavu pivovarů, kdy snížené sazby daně 

mohou být využívány pro minipivovary, které mají roční výstav nižší 

než 200 000hl. Zároveň snížená sazba, která poklesne pod minimální, nesmí 

být snížena o více než 50 % ze základní vnitrostátní sazby (Rada 

EHS, 1992a). 

Další směrnicí, která se týká harmonizace spotřební daně z piva je směrnice 

Rady EU 92/83/EHS, která řeší sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu 

a alkoholických nápojů. Minimální sazba spotřební daně z piva je stanovena 

                                                           
1 Neboli extrakt původní mladiny, který vyjadřuje hmotnost rozpuštěných cukrů (g) v jednom 

litru mladiny, což je meziprodukt při vaření piva. 
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dvojím způsobem. A to 0,748 EUR na hl za °Plato, popřípadě 1,87 EUR 

na hl za % alkoholu (Rada EHS, 1992b). 

Hamerníková s Kubátovou (1999) konstatují, že poměr výše spotřební daně 

k ceně bez daně může být relativně značný, tudíž je při předpokladu 

neelastické poptávky stálým a dobře predikovatelným příjmem státního 

rozpočtu. Stejně tak Legierská (2013) na základě analýzy potvrzuje, 

že spotřební daně jsou oproti daním důchodovým odolnější vůči poklesům 

HDP a příjem z nich je více stálý. Ještě před těmito pracemi se tématem 

zabýval i Nordhaus a Samuelson (1991), kteří dávali přednost podpoře práce 

a investicím, tudíž produktivním činnostem před vynakládáním peněžních 

prostředků za spotřební statky. Z těchto faktů lze usoudit, že daně ze spotřeby 

by měly být upřednostňovány před daněmi důchodovými, aby byly podpořeny 

právě produktivní činnosti díky nižší míře zdanění. Výše popsaná fiskální 

funkce není jedinou funkcí selektivního zdanění spotřeby. V případě spotřební 

daně z alkoholu a alkoholických výrobků lze hovořit i o funkci regulační, 

kterou zmiňuje například Kubátová a kol. (1994). Podstatou této funkce je pak 

to, že selektivní zdanění má regulovat škodlivou spotřebu. Výzkumy, které 

provedli Meier, et al. (2016) poukazují na reálnou existenci této regulační 

funkce, protože daň z alkoholu dokáže škodlivou spotřebu redukovat, 

a zároveň nemá vliv na drobnou spotřebu, která je u těchto produktů 

neškodná. 

Práce Berkhout et. al. (2014) pro organizaci Brewers of Europe ukazuje, 

že vysoká spotřební daň z piva má negativní vliv na ekonomiku. Bez ohledu 

na negativní dopad na zaměstnanost v tomto odvětví se nepodařilo zvýšením 

sazby spotřební daně dosáhnout zvýšení příjmů z této daně do státního 

rozpočtu. V osmi z celkových šestnácti analyzovaných zemí EU došlo 

při zvýšení sazby spotřební daně z piva dokonce k poklesu daňového inkasa. 

V práci byla také analyzována útrata spotřebitelů severských zemí. Ukázalo 

se, že tito lidé utratí více peněžních prostředků za pivo v zahraničí, což 

je důsledkem právě vysoké míry zdanění piva v severských zemích. 

Důsledkem tzv. pivní turistiky je ztráta země nejen v podobě inkasa spotřební 

daně z piva, ale také inkasa DPH. Na základě této studie můžeme očekávat 

existenci protekcionismu jednotlivých zemí. Dále Chaloupka a kol. (2002) 

komentují závislost spotřeby na výši spotřební daně z piva tak, že vyšší 

spotřební daň znamená významně sníženou spotřebu piva u mladých lidí. 

Grossman et. al. (1994) dokonce došel k závěru, že zvýšení daně z piva 

na úroveň daně z alkoholu by znamenalo pokles počtu mladých konzumentů 

o 32 %. V této části se dostává funkce fiskální do rozporu s funkcí regulační, 
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protože z hlediska fiskální funkce je vhodné na základě analýz udržovat nižší 

míru zdanění, naopak u funkce regulační se setkáváme s pozitivním vlivem 

při zvýšení sazby daně.  Na druhou stranu Trasberg (2015) na základě 

korelační analýzy poukazuje na skutečnost, že výše zdanění neovlivní 

spotřebu alkoholu, což by mělo za následek neměnné či vyšší inkaso daně. 

Pokud by spotřeba nebyla ovlivněna, tak není důvod uvažovat 

o protekcionismu, který lze předpokládat na základě pivní turistiky. 

Pro státy je velice těžké rozhodování o určení výše daňového zatížení, protože 

výsledky analýzy Waagenara et. al. (2009) poukazují na citlivost poptávky 

po pivu. Pokud se změní cena piva o 1 %, vede to ke změně spotřeby piva 

o 0,46 % v opačném směru. Tento závěr podporuje spíše tvrzení o negativním 

dopadu zvýšení spotřební daně z piva, které následně ovlivní koncovou cenu. 

Smith (2005) ve své analýze rozděluje elasticitu na krátkodobou 

a dlouhodobou, kdy v krátkém období se změna ceny nepromítá a elasticita je 

poměrně nízká, ale v dlouhém období je naopak relativně velká a spotřebitel 

na změnu ceny reaguje. V práci Douglasa (2002) se můžeme setkat 

s korelační a regresní analýzou, která zkoumá dopady spotřební daně z piva 

na cenu piva. Prvním závěrem je, že spotřební daň jako taková je přenesena 

přímo do ceny, což podporuje hypotézu o negativním dopadu zvyšování daně. 

Zároveň, ale upozorňuje na nižší vypovídací hodnotu a možné systematické 

diference, které ovlivňují cenu piva daleko více bez ohledu na výši zdanění. 

Z uvedeného přehledu literatury je patrný rozpor ve studiích, které považují 

zvyšování sazby spotřební daně z piva buď za negativní při zohlednění její 

fiskální funkce, nebo za pozitivní při zohlednění funkce regulační. Nicméně 

z obou přístupů vyplývá, že spotřeba by měla být ovlivněna sazbou spotřební 

daně a v tom případě je zde prostor pro protekcionistické chování 

jednotlivých států. Na druhé straně stojí studie Trasberga (2015), který 

na základě korelační analýzy nepřisuzuje vliv sazby spotřební daně 

na spotřebu. 

Cílem této práce je především identifikovat závislost a její těsnost mezi 

sazbou spotřební daně z piva, produkcí piva a jeho spotřebou. Díky zjištění 

o závislosti bude možné určit, jestli jsou u členských států Evropské Unie 

tendence k udržení nižšího daňového zatížení na spotřebitelsky preferované 

produkty. Popřípadě jestli naopak členské země vnímají vyšší míru spotřeby 

piva jako signál pro systematické zvyšování daňového zatížení 

k maximalizaci daňového výnosu.  Cílem výzkumu je stanovit, jestli se i přes 
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snahy o harmonizaci můžeme setkat u spotřební daně z piva 

s protekcionistickým chováním členských států.  

2 METODIKA 

Pro potřeby tohoto článku byla získána sekundární panelová data, která jsou 

někdy označována také jako data longitudinální. Tento typ dat zahrnuje dvě 

složky, a to složku časovou neboli time-series a také více jednotek vzorku čili 

cross-section. Díky vícesložkovému charakteru jsou data vhodná k detailní 

analýze ekonomického problému. Ke zkoumání vztahu a jeho síly byl vybrán 

ukazatel daňového zatížení, konkrétně sazba spotřební daně z piva, která je 

použita ve dvou vyjádřeních. A to v absolutní výši a poté je vztažena 

k HDP na osobu, kdy jsou data získána ze statistického serveru Eurostat 

(European Commission, 2017a), abychom zvýšili relevantnost srovnávání její 

výše mezi jednotlivými členskými státy. Dále jsou použity makroekonomické 

ukazatele v podobě spotřeby piva na osobu a produkce piva na osobu. 

Sazby spotřební daně (dále jen SSD) z piva jsou předmětem úpravy směrnice 

Rady EU 92/83/EHS, a jak bylo dříve uvedeno, je možné tuto sazbu uvádět 

v hl/°Plato nebo v hl/% alkoholu. Dle směrnice má každá členská země 

možnost stanovit základní sazbu spotřební daně z piva, kdy minimální sazba 

je 0,748 EUR na hl/°Plato popřípadě 1,87 EUR na hl/% alkoholu. Dále 

směrnice umožňuje stanovit sníženou sazbu spotřební daně z piva 

pro minipivovary, které jsou definovány výstavem, který u minipivovaru 

nesmí přesáhnout roční objem výstavu 200 000hl piva za rok. Data 

pro potřeby této práce byla získána z dokumentů Excise duty tables, které jsou 

zveřejňovány Evropskou komisí (European Commission, 2017b). Vzhledem 

k povaze zveřejňovaných sazeb spotřební daně z piva bylo pro potřeby této 

práce nutné sjednotit způsob jejich uvádění. Tudíž provádíme přepočet 

na stejnou jednotku hl/°Plato, kdy se uvádí, že hodnota 4,8 % alkoholu 

je ekvivalentní hodnotě 12°Plato. Tento přepočet je patrný i z uvedených 

minimálních sazeb, které právě tento přepočet splňují. Dále jej uvádí právě 

i The Brewers of Europe (The Brewers of Europe, 2010 a The Brewers 

of Europe, 2016) ve svých dokumentech. K analýze byly tedy využity 

základní sazby spotřební daně z piva pro jednotlivé země za každý rok 

v jednotkách hl/°Plato. 
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Upravená sazba spotřební daně (dále jen USSD) z piva je pro účely tohoto 

článku vyjádřena podílem základní SSD a HDP na osobu. Díky této úpravě 

můžeme lépe porovnat sazby daně při zahrnutí ekonomické výkonnosti 

jednotlivých zemí. 

Data k ukazateli spotřeby piva (S) byla čerpána ze studií zveřejněných 

na webu brewersofeurope.org, který zveřejňuje dokumenty Beer Statistics 

(The Brewers of Europe, 2010 a The Brewers of Europe, 2016) za jednotlivé 

roky. Ve studiích jsou uvedeny hodnoty spotřeby piva v 1000 hl za rok. 

Jednotlivé statistiky jsou získány na základě reportů od národních svazů 

pivovarů, popřípadě od jiných ověřených zdrojů včetně Eurostatu či Canadian 

beer trends 2009. Pro účely této práce byla spotřeba přepočítána na litry 

na jednu osobu. 

Údaje k roční produkci piva (P) v jednotlivých zemích byly stejně jako 

spotřeba získány ze statistických studií Brewersofeurope.org (The Brewers 

of Europe, 2010 a The Brewers of Europe, 2016). Hodnoty byly do korelační 

analýzy zahrnuty v jednotkách litrů vyprodukovaného piva za rok. 

Jak již bylo zmíněno, v této práci jsou použita panelová data, a k jejich 

zkoumání byla využita korelační analýza a grafické znázornění závislosti 

mezi výší sazby spotřební daně z piva a spotřebou a produkcí. Metoda 

korelační analýzy byla zvolena vzhledem k povaze práce a jejího cíle, který 

je zaměřen na určení existence či neexistence závislosti mezi uvedenými 

ukazateli a zjištění potenciální možnosti protekcionismu ze stran jednotlivých 

států. V rámci korelační analýzy je hlavním výstupem korelační matice, která 

obsahuje párové korelační koeficienty. Tyto koeficienty korelace vyjadřují 

míru těsnosti lineární vazby mezi dvěma zkoumanými veličinami. Vzorec 

pro určení jednotlivých korelačních koeficientů je následující: 

, (1) 

kde: 

SSDi  je sazba spotřební daně pro i-té měření, 

  je aritmetický průměr sazby spotřební daně, 

Ci  je spotřeba piva pro i-té měření, 

  je aritmetický průměr spotřeby piva, 

  je korelační koeficient mezi SSD a C. 
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Tento koeficient korelace nabývá hodnot mezi -1 a 1. Při kladné hodnotě 

korelačního koeficientu se setkáváme s přímou úměrou a při záporné hodnotě 

s úměrou nepřímou. Extrémní hodnoty -1 a 1 znázorňují pevnou lineární 

funkční závislost. Při výpočtu korelačních koeficientů u ostatních ukazatelů 

platí stejný vzorec, pouze se zamění hodnoty C za hodnoty P. Tudíž po této 

modifikaci dostáváme vzorec (2). Tento vzorec je pro provedení analýzy 

nezbytný. Stejný vzorec je použit i pro USSD, kdy nahrazujeme 

USSD za SSD ve vzorci (1) a (2), čímž vznikají vzorce (3) a (4). 

K dokončení korelační analýzy je třeba stanovit míru závislosti neboli těsnost 

korelace. Hodnoty korelačního koeficientu budou spadat do jednotlivých 

skupin, které jsou sestaveny dle Evanse (1996), který klasifikoval míry 

těsnosti na základě absolutních hodnot korelačních koeficientů následovně: 

Tabulka 1. Míra závislosti dle korelačního koeficientu 

Interval absolutní hodnoty r Míra závislosti 

0,00 – 0,19 Velmi slabá závislost 

0,20 – 0,39 Slabá závislost 

0,40 – 0,59 Střední závislost 

0,60 – 0,79 Silná závislost 

0,80 – 1,00 Velmi silná závislost 

Zdroj: vlastní zpracování, Evans (1996) 

K ověření významnosti jednotlivých korelačních koeficientů bude použit 

takzvaný t-test o významnosti korelačního koeficientu. Koeficient 

je významný tehdy, kdy není roven nule. Na základě této skutečnosti je 

hypotéza t-testu následující: 

 (5) 

Zde je uvedena testová statistika studentova rozdělení: 

 (6) 

K porovnání této t-statistiky je důležité určit kritický obor, jehož vzorec je 

následující: 

 (7) 
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kde: 

W je kritický obor, 

n je rozsah výběru, 

α je hladina významnosti, 

r je koeficient korelace, 

t je testová statistika. 

Vzorec (6) uvádí výpočet testové statistiky t-testu, a pokud výsledná hodnota 

spadá do kritického oboru určeného vzorcem (7), tak se zamítá hypotéza H0. 

Zamítnutí nulové hypotézy t-testu znamená, že je korelační koeficient různý 

od nuly a tudíž je statisticky významný. O významnosti korelačního 

koeficientu je možné rozhodnout nejen na základě testové statistiky 

studentova rozdělení, ale i na základě takzvané p-hodnoty. Statistický 

software použitý pro korelační analýzu vypočítá p-hodnotu, kterou 

porovnáme s hladinou významnosti, a pokud je p-hodnota menší, 

tak zamítáme nulovou hypotézu a korelační koeficient je statisticky 

významný. V práci je použita standardní hladina významnosti 5 % a p-

hodnota je porovnána právě s číslem 0,05. Pro další zhodnocení závislosti dat 

bylo využito grafického znázornění. 

Námi vybraný soubor dat zahrnuje členské země Evropské Unie. 

Pro ukazatele potřebné k provedení analýzy jsme použili nejdelší možnou 

časovou řadu, která byla dostupná, a tudíž zkoumání probíhalo na datech 

od roku 2003 do roku 2015. Z důvodu nedostupnosti dat jsme museli vyřadit 

Chorvatsko a analýzu jsme provedli na vzorku 27 členských zemích Evropské 

Unie. 

3 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Prvním krokem analýzy získaných dat bylo zjištění popisné statistiky 

zkoumaného souboru dat. Základní informace o základní sazbě spotřební daně 

z piva, upravené základní sazbě spotřební daně z piva, produkci piva 

na osobu, spotřebě piva na osobu jsou uvedeny v Tabulce 2. 
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Tabulka 2. Popisná statistika proměnných 

Proměnná Průměr Medián Minimum Maximum 

SSD (%) 2,5404                   1,5900         0,39832 12,820 

USSD (%) 0,00011875             9,4450e-005 8,8242e-006 0,00039299 

P (l) 86,753          75,751          19,048          221,88 

S (l) 75,964                   75,494 7,2411          195,99 

Zdroj: vlastní zpracování 

V popisné statistice se u sazby spotřební daně z piva setkáváme 

s nedokonalostí harmonizačního procesu, kdy minimum uváděné ve směrnici 

EU je na hodnotě 0,748 EUR na hl/°Plato. Nicméně minimum, které je 

v našem souboru dat je 0,39832 EUR na hl/°Plato, což je důsledek výjimek 

při procesu sbližování sazeb. Díky tomuto nedostatku harmonizačního 

procesu se zde otevírá prostor pro existenci protekcionismu. Samotný medián 

není pro zkoumání důležitý, protože je determinován výskytem stejné 

hodnoty u jedné země po celou dobu sledování. Na reálnou možnost 

protekcionismu poukazuje i výrazný rozdíl mezi maximální a minimální 

sazbou spotřební daně z piva. Z Tabulky 2 je patrné, že i rozdíl mezi 

minimem a maximem ukazatele produkce na obyvatele je relativně vysoký, 

což ukazuje na výrazné rozdíly, které mohou být právě impulsem pro změnu 

daňových politik různých zemí. Ten samý jev vidíme u spotřeby na obyvatele, 

kde rozdíl mezi minimem a maximem je téměř stejný. Samotná produkce je 

ve všech ohledech vyšší než spotřeba, což ukazuje na schopnost exportu 

jednotlivých zemí mimo Evropskou Unii. Průměrná spotřeba piva na osobu 

v litrech v EU dosahuje téměř 76 litrů za rok, což pro daňovou politiku států 

není zanedbatelná položka. 

V další části byla využita již zmíněná korelační analýza, na základě rovnic 

(1), (2) a (3) byly vypočítány korelační koeficienty, které určují míru 

závislosti sazby spotřební daně a produkce či spotřeby na obyvatele. Dále 

na základě jednotlivých p-hodnot a testových statistik korelačních koeficientů 

jsme rozhodovali o zamítnutí či nezamítnutí hypotézy o jejich významnosti. 

Na závěr analýzy byla identifikována těsnost a směr závislosti, který byl 

následně porovnán s předpokladem. Předpoklady o směru závislosti vychází 

z literární rešerše provedené v úvodu, kdy analýzy ukazují, že při zvyšování 

sazby spotřební daně se inkaso daně nemění, či dokonce klesá, což ukazuje 

na negativní závislost ke spotřebě a produkci. Stejně tak můžeme tento 
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předpoklad stanovit na základě regulační funkce, kterou zkoumal Meier, 

et. al. (2016), který formuloval závěr, že spotřební daň snižuje škodlivou 

spotřebu a neovlivňuje spotřebu drobnou. 

Tabulka 3. Výsledky korelační analýzy s použitím SSD 

Proměnná 
Korelační 

koeficient 
t-test 

p-

hodnota 

Těsnost 

závislosti 

Směr závislosti 

(předpoklad/výsledek) 

P 0,1497 2,82834 0,0049 Velmi slabá -/+ 

S 0,0540 1,01021 0,3131 Velmi slabá -/+ 

Kritická 

hodnota t-

testu 

0,1047 
Počet 

pozorování 
351 

Hladina 

významnosti 
0,05 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z Tabulky SSD je patrné, že korelace mezi sazbou spotřební daně a produkcí 

či spotřebou není nijak výrazná. Hodnota korelačního koeficientu u produkce 

je téměř 0,15, což naznačuje velmi slabou korelační závislost. Testová 

statistika je z hlediska významnosti korelačního koeficientu v pořádku, 

a proto zamítáme nulovou hypotézu o nevýznamnosti korelačního koeficientu, 

stejně jako v případě p-hodnoty. Na druhou stranu v případě směru závislosti 

se výsledek neshoduje s předpokladem. Může to být způsobeno tím, že slabá 

závislost neukazuje na protekcionismus, ale spíše na zanedbatelnost položky 

inkasa spotřební daně na příjmové straně rozpočtu jednotlivých zemí, kdy 

na daňovou politiku má vliv spíše převažující fiskální funkce. Pokud 

se podíváme na spotřebu na osobu, tak dle p-hodnoty nezamítáme hypotézu 

o nevýznamnosti korelačního koeficientu. Samotný korelační koeficient má 

hodnotu o něco málo vyšší než 0,05 a ta jen podporuje nevýznamnost této 

závislosti. Výsledky naší korelační analýzy panelových dat podporují 

výsledky Trasberga (2015), který neprokázal vliv sazby spotřební daně z piva 

na spotřebu. Tyto výsledky jsou v rozporu s pracemi Berkhout et. al. (2014) 

a např. Chaloupka a kol. (2002), které přisuzují výši sazby spotřební daně 

z piva funkci regulační, popřípadě fiskální. 

Následně jsme místo sazby spotřební daně z piva zahrnuli do korelační 

analýzy upravenou sazbu spotřební daně z piva, u které jsme také zkoumali 

závislost s produkcí a spotřebou na osobu. A stejně jako v předchozí korelační 

analýze jsme rozhodli o významnosti korelačního koeficientu, jeho těsnosti 

a směru závislosti. 
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Tabulka 4. Výsledky korelační analýzy s použitím USSD 

Proměnn

á 

Korelačn

í 

koeficien

t 

t-test 

p-

hodnot

a 

Těsnost 

závislosti 

Směr závislosti 

(předpoklad/výsledek

) 

P -0,0044 -0,0826 0,9342 Velmi slabá -/- 

S 0,0177 0,3299 0,7416 Velmi slabá -/+ 

Kritická 

hodnota 

t-testu 

0,1047 

Počet 

pozorován

í 

349 

Hladina 

významnost

i 

0,05 

Zdroj: vlastní zpracování 

V Tabulce USSD jsme se již dostali k různým výsledkům, oproti Tabulce 

SSD. U produkce se mění směr závislosti, což by mohlo značit 

protekcionistické chování států, ale hodnota korelačního koeficientu je velmi 

nízká a blízká nule. To znamená, že zde závislost téměř neexistuje. Potvrzení 

dává p-hodnota i hodnota t-testu, u kterých nezamítáme nevýznamnost 

korelačního koeficientu. Podobná situace je u korelačního koeficientu 

spotřeby na osobu a upravené sazby spotřební daně z piva. Významnost této 

velmi slabé korelace je hraniční, protože t-test sice zamítá nulovou hypotézu 

o nevýznamnosti korelačního koeficientu, nicméně p-hodnota ukazuje pravý 

opak na 5 % hladině významnosti. Z této korelace nelze usuzovat 

na protekcionistické chování členských států Evropské Unie v dlouhodobém 

horizontu. Stejně jako v předchozí korelační analýze jsou naše výsledky 

ve shodě s Trasbergem (2015) a v rozporu s ostatními pracemi uvedenými 

v úvodu.  

Na základě provedené korelační analýzy jsme pro grafické znázornění vybrali 

pouze vztah mezi neupravenou sazbou spotřební daně a produkcí. Jedině 

u tohoto vztahu jsme mohli zamítnout nevýznamnost korelačního koeficientu, 

a tudíž zde existuje statisticky významný vztah, který je znázorněn 

na Grafu 1. 
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Graf 1. Závislost sazby spotřební daně na produkce na obyvatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V Grafu 1 je proložena body trendová přímka, která ukazuje pozitivní směr 

závislosti sazby spotřební daně na produkci na obyvatele. Sazba spotřební 

daně z piva se u většiny členských zemí pohybuje v rozmezí 0-5 EUR 

na hl/°Plato a jejich produkce se různí až o téměř 180 l na osobu, což 

potlačuje myšlenku protekcionistického chování, dokonce i samotné 

závislosti. U zemí s vyšší sazbou spotřební daně můžeme pozorovat podobné 

výsledky produkce jako u zemí s nižší sazbou. Daňovou politiku nejspíš 

ovlivňují jiné faktory než ochota preferovat domácí produkci. 

Protekcionismus tedy i na základě grafického znázornění v dlouhém období 

nepotvrzujeme. 

4 ZÁVĚR 

Hodnoty, které byly kalkulovány v rámci našeho zkoumání, ukazují, 

že z dlouhodobého hlediska existuje velmi slabá závislost mezi sazbou 

spotřební daně z piva a spotřebou na osobu. Na druhou stranu tato velmi slabá 

závislost je nevýznamná v případě zaměnění spotřeby a produkce na osobu. 

V dlouhodobém horizontu téměř neexistuje spojitost mezi daňovou politikou 

v oblasti spotřební daně z piva a jeho spotřebou či produkcí v dané zemi. 

Konkrétně jediný statisticky významný korelační koeficient byl zaznamenán 

u neupravené sazby spotřební daně z piva a spotřeby na osobu a dosahoval 
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hodnoty téměř 0,15. Nicméně vzhledem ke kladnému znaménku tohoto 

korelačního koeficientu nepotvrzujeme výskyt protekcionismu, popřípadě 

regulační funkce. Naopak kladná hodnota korelace ukazuje, že samotnou 

spotřebu piva ovlivňují jiné ukazatele. 

Jedním z omezení u tohoto zkoumání byl fakt, že sazby spotřební daně z piva 

jsou relativně strnulé a málo zemí reaguje na aktuální situaci okamžitou 

změnou sazby daně. Tyto změny jsou náročné jak časově kvůli nutnost 

legislativního procesu, tak kvalitativně z důvodu potřeby politické dohody 

o směru a velikosti dané změny. Dále je také problémem, že sazby 

u některých zemí jsou uvedeny v národních měnách a přepočet na stejnou 

jednotku EUR ovlivňuje aktuální kurz. Naopak spotřeba a produkce jsou 

v jednotkách litrů a tudíž je zaručena srovnatelnost bez jakéhokoli ovlivnění. 

Zjištění o dlouhodobé strnulosti sazeb spotřební daně z piva a velmi slabé 

či nevýznamné korelace ukazují, že při dalších výzkumech zaměřených na 

tuto problematiku by bylo vhodné pracovat pouze s roky, které bezprostředně 

předcházejí či následují změně sazby a samozřejmě je nutné brát v úvahu 

i časová zpoždění efektů těchto změn. Další možná obměna je možná 

v ukazateli sazby spotřební daně z piva, kdy by bylo vhodné zohlednit reálné 

zatížení spotřebitele, které by vycházelo nejen ze sazby, ale i z průměrné 

mzdy domácností. 

Výsledky korelace ukázaly, že u členských zemí EU se dlouhodobě 

nevyskytuje protekcionistické chování v určování sazeb spotřební daně. 

Samotná statisticky významná závislost byla prokázána pouze u spotřeby, a to 

jen jako velmi slabá. 
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