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Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu  

MatemaTech – Matematickou cestou k technice. 
 

Předmět: Matematika 

Téma: Započítáme si s Budějovickým Budvarem – DPH, spotřební daň 

Věk žáků: 14-15 let 

Časová dotace: 20 minut 

Potřebné pomůcky, 
požadavky na 
techniku: 

Tablet (připojení na internet) 

Požadované znalosti a 
dovednosti žáků: 

 
- základních matematické operace 
-  procenta 
-  výpočet DPH 

 
 

Získané dovednosti a 
znalosti: 

- Porozumění textu 
- Vyhledání informací v textu 
- Vyhledání informací na internetu 
- Výpočet DPH 
- Výpočet spotřební daně  

 

Aplikace tématu 
v reálném životě: Výpočet DPH a spotřební daně u piva  

Vzniklo na základě 
spolupráce 
s podnikem: 

Vytvořeno na základě exkurze v Českobudějovickém Budvaru 

Zdroje: Zákon o dani z přidané hodnoty 
Zákon o spotřebních daních 

Autor: 
 
Mgr. Jana Doležalová 
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PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY  
Úloha 1 

Jedním z piv, která se vyrábí v Budějovickém Budvaru, je ležák. Máme na výběr ze třech druhů. Světlý, který 
se připravuje podle tradiční receptury, má 5 % alkoholu a vyváží se do více než 50 států světa. Tmavý se   4,9 
% alkoholu, jehož prodej byl zahájen v roce 2004, je velmi oblíben zejména ve Velké Británii, kde získal na 
podzim 2007 titul nejlepší tmavý ležák světa. Pardál Echt, který má 4,5 % alkoholu, patří do kategorie 11% piv 
a po úpravě, na které se podíleli samotní pijáci, byl uveden na trh 1. června 2009.  

1. Který ležák, vyráběný v Budějovickém Budvaru má největší obsah alkoholu? 

2. Jaký význam má uváděných 11 %? Vyhledej informace na internetu. 

 

Úloha 2 

Základní sazba spotřební daně je v České republice 32 Kč za hektolitr za každé celé hmotností procento 
extraktu původní mladiny. Kolik odvedeme na dani včetně daně spotřební z jedné lahve Pardálu Echt ležáku, 
který jsme koupili za 13 Kč? 

Úloha 3 

Kolik procent z ceny jedné lahve Pardálu Echt odvedeme celkem na dani? 

 

Úloha 4 

Na dvoře v pivovaru jsou v bednách zpět z obchodu prázdné lahve. Kolik při prodeji těchto piv 
(předpokládejme, že všechna piva byla 12% a v jedné bedně je 20 piv) obdržel stát na spotřební dani?   
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METODICKÉ POKYNY   
Úloha je nejdříve zacílena na čtenářskou gramotnost, orientaci v textu a pochopení rozdílného 
významu označení počtu procent. Další část je věnována vyhledávání informací na internetu. Žáci již 
od sedmého ročníku umí výpočet DPH. Je důležité uvědomění si, že je zde celková cena 121 % (v 
případě úlohy 2), a v druhém případě (úlohy 3) je obvyklých 100 %. Výpočet spotřební daně je pro 
žáky zajímavým rozšiřujícím učivem. Úloha číslo 4 slouží k upevnění znalosti, že spotřební daň není 
závislá na ceně výrobku (na rozdíl od DPH). 

VZOROVÉ ŘEŠENÍ 
Úloha 1 

1. Největší obsah alkoholu má světlý ležák. 

2. 11% znamená hmotnostní procento extraktu původní mladiny.  

 

Úloha 2 

Výpočet DPH 

13 : 121 . 21 = 2,25 Kč 

Výpočet daně spotřební 

32 . 11 = 352 Kč – spotřební daň za jeden hektolitr 

352 : 100 = 3,52 spotřební daň za jeden litr 

3,52 : 2 = 1,76 Kč za jednu lahev piva 
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DPH + daň spotřební  = 2,25 + 1,76  = 4,01 Kč  

Z jedné lahve Pardálu Echt odvedeme na dani 4,01 Kč. 

Úloha 3 

Celková cena – 100% = 13 Kč 

Daň – 4,01 Kč 

4,01 Kč z 13 Kč = 30,8 % 

Na dani odvedeme z jedné lahve Pardálu Echt 30,8 %. 

 

Úloha 4 

32 . 12 = 384 Kč – spotřební daň za jeden hektolitr 

 

Počet beden piv na obrázku: 

Na jedné paletě  4 · 4 · 5 = 80 beden, celkem 80 ·  10 · 3 = 2 400 beden 

V každé bedně je 20 piv, což je 10 litrů. Takže máme celkem 2 400 · 10 = 24 000 litrů piva. 

240 · 384 = 92 160 

Za pivo na obrázku bylo odvedeno na spotřební dani 92 160 Kč.  

  

 
 

 

 

  


