
Zástupce předkladatele: ministr financí
Doručeno poslancům: 27. května 2014 v 13:21

 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 

VII. volební období
 

 

208/0

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů



 



V l á d n í  n á v r h  

ZÁKON  

ze dne ... 2014, 

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

V § 104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., 
odstavec 1 zní: 

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 
                            Sazba daně Text 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 % 
 
 

1,29 Kč/kus 
 

celkem 
nejméně však  
2,37 Kč/kus 

doutníky, 
cigarillos 

 1,42 Kč/kus  
     

 

tabák  
ke kouření 
 
 

 
 
 

 1 896,00 Kč/kg 
  
 

 
 
 

“. 
CELEX: 32011L0064 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 
1. Osoby, které nakoupily za účelem dalšího prodeje jednotkové balení cigaret určené k 

přímé spotřebě s tabákovou nálepkou obsahující jinou sazbu spotřební daně než 
sazbu spotřební daně podle § 104 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou takové balení prodávat nejdéle do 
posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl 
účinnosti tento zákon. Po uplynutí této doby se takové jednotkové balení považuje za 
neznačený tabákový výrobek podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Jde-li o tabákové nálepky nalepené na jednotkových baleních cigaret určených k 
přímé spotřebě, které obsahují jinou sazbu spotřební daně než sazbu spotřební daně 
podle § 104 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, nárok na vrácení jejich hodnoty podle § 122 odst. 7 zákona 
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č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká 
dnem zničení těchto tabákových nálepek pod úředním dozorem pověřeného správce 
daně, pouze pokud odběratel tabákových nálepek 
a) do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 

nabyl účinnosti tento zákon,  
1. provede soupis těchto tabákových nálepek, 
2. podá elektronicky žádost o úřední dozor nad zničením těchto tabákových 

nálepek ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně umožňující 
dálkový přístup, a 

3. umístí jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě obsahující tyto 
tabákové nálepky na místo, které je zabezpečeno proti zneužití a kde jsou 
tato jednotková balení skladována odděleně od jiných tabákových výrobků 
a viditelně označena, a 

b) do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 
nabyl účinnosti tento zákon, zničí tyto tabákové nálepky; do dne zničení těchto 
tabákových nálepek musí být jednotková balení obsahující tyto tabákové 
nálepky umístěna v souladu s písmenem a) bodem 3. 

3. Jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou obsahující 
jinou sazbu spotřební daně než sazbu spotřební daně podle § 104 odst. 1 zákona 
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u nichž 
jsou splněny podmínky podle bodu 2, se do posledního dne čtvrtého kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti tento zákon ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, nepovažují za neznačený tabákový výrobek podle zákona 
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po 
dni jeho vyhlášení. 
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Důvodová zpráva 

I. Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu 

Spotřební daně jsou upraveny zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), s účinností od 1. ledna 2004. 
Zákon o spotřebních daních byl již mnohokrát novelizován. 

Zákon o spotřebních daních je v souladu s  právem EU. 

Současná právní úprava v oblasti spotřebních daní nezasahuje do oblasti rovného postavení 
mužů a žen. Stejně tak nebude mít dopad do oblasti rovného postavení mužů a žen ani nově 
navrhovaná právní úprava. 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Návrh obsahuje ustanovení, které provádí úpravu stávajících sazeb spotřební daně 
z tabákových výrobků, jejichž poslední změna je obsažena v části šestnácté zákona 
č. 407/2012 Sb., která nabyla  účinnosti 1. ledna 2014 tak, aby sazby spotřební daně 
z tabákových výrobků byly v souladu se směrnicí Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o 
struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (dále jen „směrnice“).  

Podle druhého odstavce článku 10 směrnice je Česká republika povinna s účinností 
od 1. ledna 2014 splnit specifický minimální požadavek ve výši spotřební daně 90 eur na 
1000 kusů všech cigaret a procentní požadavek ve výši 60% vážené maloobchodní prodejní 
ceny. Podle prvního odstavce druhého pododstavce článku 18 směrnice je specifický 
požadavek nutné splnit v přepočtu podle směnného kurzu koruny vůči euru, který je platný 
první pracovní den v říjnu 2013, a to bez ohledu na možnost ročních úprav podle druhého 
odstavce téhož článku. Tyto úpravy je možné uplatnit až po splnění minimálního požadavku 
ke stanovenému datu. 

Návrh zákona je předkládán na základě zhoršení vývoje směnného kurzu české koruny vůči 
euru. Při stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků v roce 2012 byl použit 
směnný kurz z tehdy aktuální makroekonomické predikce České republiky, který činil 
24,90 Kč/euro. V červenci 2013 byla zveřejněna nová makroekonomická predikce České 
republiky, která již předpokládala kurz 25,80 Kč/euro. Na tuto změnu nemohlo být v průběhu 
přípravy a přijetí zákona č. 407/2012 Sb., který obsahoval úpravu výše sazeb spotřební daně 
z tabákových výrobků, reagováno, neboť tento zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 
27. listopadu 2012. Směnný kurz platný pro stanovení výše sazeb spotřební daně 
z tabákových výrobků na rok 2014, který byl vyhlášen v Úředním věstníku EU 
(2013/C286/01) k 1. říjnu 2013, činí 25,647 Kč/euro. Vývoj směnného kurzu koruny vůči 
euru významně ovlivňuje naplnění požadavku na minimální zdanění cigaret stanoveného 
směrnicí, tj. 90 eur na 1 000 kusů cigaret. V této souvislosti je třeba brát v úvahu i oslabení 
kurzu koruny vůči euru na základě intervence České národní banky z listopadu 2013. 

Úprava sazeb spotřební daně z tabákových výrobků obsažená v tomto návrhu zákona má 
především splnit požadavky vyplývající ze směrnice, aby bylo možné pro případnou úpravu 
sazeb na rok 2015 využít článek 18 odst. 2 směrnice. Předejde se tak další úpravě sazeb 
spotřební daně z tabákových výrobků v krátkém časovém odstupu. Zároveň lze předpokládat, 
že bude možné přistoupit k dalšímu navýšení sazeb spotřební daně  z tabákových výrobků až 
pro rok 2016.   
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Vývoj směnného kurzu a jeho vliv na splnění požadavku směrnice ilustruje dále uvedená 
tabulka. 
Vývoj směnného kurzu a jeho vliv na splnění požadavku směrnice 

Minimální daň na 1 000 
kusů cigaret dle směrnice 

2011/64/EU 
(v euro) 

Směnný kurz 
(Kč/euro) 

Daň na 1 000 kusů 
cigaret podle zákona 
č. 353/2003 Sb.  

(v euro) 

Rozdíl ve zdanění  
3. - 1. 

(v euro) 

1. 2. 3. 4. 
90 24,9 90,36 0,36 
90 25,80 87,21 -2,79 
90 25,647 87,73 -2,27 
90 27,25 82,57 -7,43 
90 27,50 81,82 -8,18 
90 27,70 81,23 -8,77 

Vzhledem k tomu, že v současné době sazby spotřební daně z cigaret nesplňují podmínky 
směrnice, navrhuje se jejich zvýšení. Úprava se navrhuje tak, aby po zveřejnění směnného 
kurzu rozhodného pro stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků na rok 2015 
bylo možné postupovat podle čl. 18 odst. 2 směrnice. Jedná se o specifické opatření, které se 
vztahuje pouze na roční úpravy národních sazeb, pokud dojde vlivem depreciace směnného 
kurzu národní měny vůči euru k poklesu národního daňového zatížení pod úroveň stanovenou 
směrnicí platnou pro dané období, tj. o 5 % z 90 euro.  

Další zvyšování sazeb spotřební daně z tabákových výrobků proto bude závislé na rozhodném 
kurzu vyhlášeném k prvnímu pracovnímu dni měsíce října 2014, který určuje výši sazeb na 
rok 2015. V případě, že při přepočtu výše sazeb podle tohoto kurzu by vyplynula povinnost 
zvýšit spotřební daň vyjádřenou v národní měně o méně než 5 %, bude moci Česká republika 
zachovat dosavadní sazby spotřební daně z cigaret. Podle predikce Ministerstva financí bude 
směnný kurz k 1. říjnu 2014 dosahovat 27,30 Kč/euro. Podle odhadů dalšího vývoje však lze 
očekávat, že může depreciovat až na hodnotu 27,70 Kč/euro. Výše navrhovaných sazeb 
spotřební daně z cigaret byla proto vypočítána na maximální hodnotě predikovaného kurzu 
27,70 Kč/euro tak, aby byla podmínka minimálního zdanění splněna na 85,60 euro na 1000 ks 
cigaret. 
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Graf zatížení nižších cenových segmentů cigaret spotřební daní v porovnání se zatížením vyšších 
cenových segmentů  

 

V uplynulých letech docházelo pravidelně ke změně sazeb  daně tabákových výrobků, 
přičemž jejich relativní dopad byl vyšší právě u levnějšího cenového segmentu cigaret (od 
roku 2010 došlo k růstu minimální sazby o 11,9 %), zatímco zdanění cigaret podléhající 
kombinované sazbě vzrostlo méně (u segmentu, který stál v roce 2010 cca 75 Kč, se 
kombinovaná sazba mezi roky 2010 až 2014 zvýšila o 6,4 %).    

Při změně základní sazby DPH v roce 2013 z 20 % na 21 % došlo zároveň ke snížení 
procentní složky sazby spotřební daně z cigaret, což zmírnilo dopad navýšení DPH na vyšší 
cenový segment cigaret. Tento postup znamenal zvýšení rozdílu v relativním zatížení 
cenových segmentů cigaret spotřební daní. 

S cílem zajistit nejrovnoměrnější dopad navýšení sazeb na všechny cenové segmenty cigaret 
byla po důkladném prozkoumání zvolena pevná část sazby daně ve výši 1,29 Kč/kus. Dopady 
v kombinaci s touto pevnou částí sazby jsou vyhodnoceny jako nejvíce vyrovnané s ohledem 
na všechny cenové kategorie cigaret. V porovnání s jinými možnými úpravami pevné části 
sazby daně je tato úprava vyhodnocena jako nejvyrovnanější, zejména s ohledem na to, že 
vede ke snížení rozdílů v zatížení jednotlivých cenových segmentů spotřební daní. Předchozí 
úpravy oproti tomu přinesly vyšší zatížení pro nižší cenové segmenty, jak je znázorněno ve 
výše uvedeném grafu. Docházelo k tomu, že relativní výše daně klesala při růstu konečné 
ceny. Je vysoce pravděpodobné, že dalším zvýšením daňového zatížení, by došlo k riziku, že 
u spotřebitelů nejlevnějších segmentů cigaret by mohlo docházet k přesunu do šedé 
ekonomiky (jejich cenová elasticita je pravděpodobně vyšší, než u spotřebitelů dražších 
cenových segmentů).  
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Pro ilustraci vlivu navýšení sazeb daně na jednotlivé cenové segmenty cigaret je v níže 
uvedené tabulce uvedeno vyčíslení dopadů na vybrané modelové ceny.         

Minimální sazba 2,37 Kč/kus; pevná sazba 1,29 Kč/kus; procentní sazba 27 % 

konečná cena 
67,0 72,1 77,1 80,7 85,7 90,6 95,6 100,6 105,5 110,5 

DPH 21 % 
11,6 12,5 13,4 14,0 14,9 15,7 16,6 17,5 18,3 19,2 

SD 
47,4 47,4 47,4 47,6 48,9 50,3 51,6 53,0 54,3 55,6 

cena bez daně 
8,00 12,17 16,33 19,10 21,87 24,63 27,40 30,17 32,93 35,70 

změna ceny oproti 
2014 (účinné sazby) 
relativně 

4,5 % 4,2 % 3,9 % 4,0 % 4,4 % 4,1 % 3,9 % 3,7 % 3,5 % 3,4 % 

změna ceny oproti 
2014 (účinné sazby) 
absolutně 

2,9 2,9 2,9 3,1 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

změna v SD oproti 
2014 (účinné sazby) 

5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,7 % 6,5 % 6,3 % 6,1 % 5,9 % 5,8 % 5,6 % 

Záměrem novely není měnit strukturu zdanění, ale především splnit kritéria minimálního 
zdanění s co možná nejnižším dopadem na strukturu trhu. Z tohoto důvodu je u ostatních 
tabákových komodit navýšení sazeb daně zvoleno tak, aby byl držen rovnoměrný dopad na 
všechny tabákové výrobky.   

Na základě vypořádání zásadních připomínek vyplynul požadavek, aby součástí důvodové 
zprávy byly další podklady, které ilustrují dopad jiné úpravy pevné části sazby daně z cigaret 
na cenu jednotlivých cenových segmentů cigaret (1,28 Kč/kus), při kterých Česká republika 
ještě splňuje minimální požadavky stanovené směrnicí EU.  

Tento požadavek je promítnut v níže uvedené tabulce. 

Minimální sazba 2,37 Kč/kus; pevná sazba 1,28 Kč/kus; procentní sazba 27 % 

konečná cena 67,0 72,1 77,1 80,5 85,3 90,3 95,2 100,2 105,2 110,2 

DPH 21 % 11,6 12,5 13,4 14,0 14,8 15,7 16,5 17,4 18,3 19,1 

SD 47,4 47,4 47,4 47,4 48,6 50,0 51,3 52,7 54,0 55,3 

cena bez daně 8,00 12,17 16,33 19,10 21,87 24,63 27,40 30,17 32,93 35,70 

změna ceny oproti 
2014 (účinné sazby) 
relativně 

4,5 % 4,2 % 3,9 % 3,7 % 3,9 % 3,7 % 3,5 % 3,3 % 3,2 % 3,0 % 

změna ceny oproti 
2014 (účinné sazby) 
absolutně 

2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

změna v SD oproti 
2014 (účinné sazby) 

5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,8 % 5,7 % 5,5 % 5,3 % 5,2 % 5,1 % 
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V souvislosti se změnou sazeb spotřební daně z tabákových výrobků se u cigaret dále 
navrhuje zavedení přechodného období pro doprodej jednotkového balení cigaret určeného 
k přímé spotřebě. Délka tohoto období se stanovuje na tři měsíce ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, který zavádí nové sazby spotřební daně z tabákových výrobků. Opatření se 
vztahuje pouze na jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou 
obsahující jinou než novou sazbu daně. 

Účinnost je navrhována k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po dni 
vyhlášení zákona. Návrh zákona je předkládán s touto účinností proto, aby bylo učiněno vše 
pro implementaci směrnice s co nejkratší časovou prodlevou od data požadovaného směrnicí 
při současném zachování zákonem o spotřebních daních stanovených lhůt pro objednání a 
odběr tabákových nálepek s novou sazbou spotřební daně. 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

V případě, že směrnice je ke stanovenému datu transponována chybně (národní sazba daně by 
byla nižší než 90 eur na 1000 kusů cigaret), dopouští se Česká republika porušení závazků 
plynoucích z práva EU. Prvním postihem členského státu za porušení práva EU spočívající 
v chybné transpozici směrnice je odpovědnost státu za škodu způsobenou jednotlivci. Druhým 
závažným důsledkem neprovedení či chybného provedení směrnice je možnost zahájení řízení 
pro porušení Smlouvy podle čl. 258 Smlouvy o fungování EU, s čímž souvisí i možnost 
uložení peněžité sankce Soudním dvorem EU.   

Kromě harmonizace spotřebních daní z tabákových výrobků je cílem směrnice rovněž 
zajištění vysokého stupně ochrany lidského zdraví v souladu s článkem 168 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. V této souvislosti by měla i navrhovaná úprava představovat 
pozitivní dopad z hlediska zdraví obyvatel ČR. 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 

Základní meze pro uplatňování právních předpisů stanoví Ústava České republiky a Listina 
základních práv a svobod. 

Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy slouží státní moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, 
v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Podle čl. 2 odst. 2 Listiny lze státní moc uplatňovat 
jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. 
Povinnosti mohou být také ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při 
zachování základních práv a svobod (čl. 4 odst. 1 Listiny). K tomu se v daňové oblasti uplatní 
ještě ustanovení čl. 11 odst. 5, které stanovuje, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě 
zákona. Kromě toho je nutno dbát i mezí vyplývajících z ústavně zajištěné nedotknutelnosti 
vlastnictví. 

Přezkumu ústavnosti zákonné úpravy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých 
plnění se Ústavní soud věnoval již mnohokrát, např. v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 3/02, Pl. ÚS 
12/03 či Pl. ÚS 7/03 (sv. 34, s. 184, č. 512/2004 Sb.). Z této judikatury vyplývá, že: 

1. Z ústavního principu dělby moci (čl. 2 odst. 1 Ústavy), jakož i z ústavního vymezení 
zákonodárné moci (čl. 15 odst. 1 Ústavy), plyne pro zákonodárce široký prostor pro 
rozhodování o předmětu, míře a rozsahu daní, poplatků a peněžitých sankcí. 
Zákonodárce přitom nese za důsledky tohoto rozhodování politickou odpovědnost. 

2. Ústavní přezkum daní, poplatků a peněžitých sankcí zahrnuje posouzení z pohledu 
dodržení kautel plynoucích z ústavního principu rovnosti, a to jak neakcesorické (čl. 1 
Listiny), tj. plynoucí z požadavku vyloučení svévole při odlišování subjektů a práv, 
tak i akcesorické v rozsahu vymezeném v čl. 3 odst. 1 Listiny. K principu rovnosti 
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Ústavní soud ve své konstantní judikatuře uvádí, že se nejedná o kategorii absolutní, 
nýbrž relativní (srov. Pl. ÚS 22/92). 

3. Je-li předmětem posouzení ústavnost akcesorické nerovnosti vzhledem k vyloučení 
majetkové diskriminace, případně toliko posouzení skutečnosti nepředstavuje-li daň, 
poplatek nebo jiná peněžitá sankce případný zásah do práva vlastnického (čl. 11 
Listiny), je takový přezkum omezen na případy, v nichž hranice veřejnoprávního 
povinného peněžitého plnění jednotlivce státu, vůči majetkovému substrátu 
jednotlivce, nabývá škrtícího (rdousícího) působení. Jinými slovy ke škrtícímu 
(rdousícímu) působení dochází, má-li posuzovaná daň, poplatek nebo peněžitá sankce 
ve svých důsledcích konfiskační dopady ve vztahu k majetkové podstatě jednotlivce. 

V případě navrhované právní úpravy jsou splněny výše uvedená ústavní hlediska pro ukládání 
povinných peněžitých plnění plynoucích do veřejných rozpočtů, neboť 

1. zákonodárce využívá širokého prostoru pro rozhodování o míře a rozsahu spotřební 
daně z tabákových výrobků, 

2. z hlediska neakcesorické a akcesorické rovnosti nedochází ke svévolnému odlišování 
daňových subjektů, 

3. z hlediska vyloučení majetkové diskriminace, resp. z hlediska posouzení skutečnosti, 
nepředstavuje-li spotřební daň z tabákových výrobků případný zásah do práva 
vlastnického, se nejedná o případ, kdy je možné hovořit vůči majetkovému substrátu 
jednotlivce o škrtícím (rdousícím) působení či o konfiskačních dopadech na 
jednotlivce. 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a 
garantuje dodržování základních lidských práv a svobod. Zohledněny jsou rovněž výše 
uvedené nálezy Ústavního soudu. 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky 
vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii 

Navrhované právní řešení je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a 
s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Dále je slučitelné 
s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské 
unie. 

Podle druhého odstavce článku 10 směrnice je Česká republika povinna s účinností 
od 1. ledna 2014 splnit specifický minimální požadavek ve výši spotřební daně 90 eur na 
1000 kusů všech cigaret a minimální požadavek ve výši 60 % vážené maloobchodní prodejní 
ceny. Podle prvního odstavce druhého pododstavce článku 18 směrnice je specifický 
požadavek nutné splnit v přepočtu podle směnného kurzu koruny vůči euru, který je platný 
první pracovní den v říjnu 2013, a to bez ohledu na možnost ročních úprav podle druhého 
odstavce téhož článku, které je možné uplatnit až po splnění minimálního požadavku 
ke směrnicí stanovenému datu.  

Pokud jde o procentní minimální požadavek, členský stát má možnost na základě článku 11 
směrnice odložit splnění tohoto požadavku o jeden rok následující po změně vážené průměrné 
maloobchodní ceny cigaret. Vzhledem k navýšení spotřební daně z cigaret k 1. lednu 2013 
došlo i k nárůstu maloobchodních cen cigaret oproti předchozímu roku. Z výše uvedeného je 
zřejmé, že Česká republika může využít této možnosti, pokud by v tomto roce nebyl splněn 
procentní minimální požadavek. 
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Výše uvedené minimální požadavky EU vyplynuly již ze schválení směrnice 2012/10/EU, 
která je mj. novelou směrnice 92/79/EHS, nicméně schválením kodifikovaného znění 
směrnice 2011/64/EU tyto směrnice pozbyly platnosti.        

Na oblast spotřebních daní z tabákových výrobků se vztahují následující předpisy: 

 Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně 
z tabákových výrobků (kodifikované znění)  

 Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a 
o zrušení směrnice 92/12/EHS 

 Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice 
Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího 
spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně  

 Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném průvodním 
dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvolněny ke spotřebě 
v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství 

 Nařízení Komise (ES) č. 31/96 ze dne 10. ledna 1996 o potvrzení o osvobození 
od spotřební daně 

 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2011 o seznamu statistických údajů 
týkajících se struktury a sazeb spotřební daně na tabákové výrobky, které předkládají 
členské státy v souladu se směrnicemi Rady 92/79/EHS a 92/80/EHS. 

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

Mezinárodní smlouvy mají z hlediska hierarchie právních předpisů aplikační přednost před 
zákony a právními předpisy nižší právní síly. Vztah mezinárodních smluv vůči vnitrostátním 
právním předpisům je vymezen v článku 10 Ústavy České republiky, kde je princip aplikační 
přednosti mezinárodních smluv výslovně stanoven. Stanoví-li tedy mezinárodní smlouva něco 
jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Článek 10 Ústavy tak zaručuje, že při 
případném nesouladu vnitrostátního práva s mezinárodní smlouvou musí být respektována 
právě mezinárodní smlouva. 

Jednou z  mezinárodních smluv v oblasti tabákových výrobků je Rámcová úmluva Světové 
zdravotnické organizace o kontrole tabáku, jejíž smluvní stranou je od 30. srpna 2012 i Česká 
republika. Článek 6 této Úmluvy obsahuje daňová a cenová opatření, která by měla vést 
k vyšší ochraně lidského zdraví.  

Pokud jde o aplikaci Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (viz sdělení 
č. 209/1992 Sb.) v oblasti daní a jiných povinných peněžitých plnění plynoucích do veřejných 
rozpočtů, lze poukázat na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ferrazzini 
proti Itálii. Podle tohoto rozhodnutí daňové záležitosti dosud tvoří součást tvrdého jádra výsad 
veřejné moci, přičemž veřejný charakter vztahu mezi daňovým poplatníkem a daňovým 
úřadem nadále převládá. Z rozhodnutí dále vyplývá, že čl. 1 Protokolu č. 1, týkající se 
ochrany majetku, vyhrazuje státům právo přijímat zákony, které považují za nezbytné, 
aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní. 
Z uvedeného vyplývá, že aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 
v daňové oblasti je velmi omezená, resp. prakticky vyloučena. 

Navrhovaná právní úprava tak bude zajišťovat plnění všech závazků, které se na upravovanou 
oblast vztahují a které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a dalších 
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dokumentů. Lze tedy konstatovat, že navrhovaná právní úprava je plně v souladu 
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní 
úpravy 

Předpokládaný maximální celoroční dopad navrženého zvýšení sazeb spotřební daně 
z tabákových výrobků (minimální sazba 2,37 Kč/kus; pevná sazba 1,29 Kč/kus; procentní 
sazba 27 %) na příjmy státního rozpočtu je odhadován ve výši + 2,8 mld. Kč při neexistenci 
jakéhokoliv předzásobení. Při zohlednění regulace předzásobení ve lhůtě 3 měsíců od 
účinnosti nových sazeb lze předpokládat, že v průběhu těchto 3 měsíců nebude generován 
žádný dodatečný výnos z nových sazeb. Nicméně v průběhu těchto 3 měsíců lze očekávat 
zvýšené inkaso způsobené vyššími odběry tabákových nálepek se starou sazbou daně. Po 
uplynutí 3 měsíční lhůty lze počítat s maximálním měsíčním dopadem ve výši 0,23 mld. Kč 
(2,8 mld. Kč / 12 měsíců) oproti dnes aktuálním sazbám. 

Spotřební daň na krabičku cigaret bude navýšena o 5,3 – 6,5 % oproti dnes aktuálním sazbám, 
což se promítne do navýšení ceny krabičky cigaret v rozmezí 3 - 4 Kč. Dopad navýšení sazeb 
na jednotlivé cenové segmenty cigaret je znázorněn v tabulce uvedené v bodu 2 obecné části 
důvodové zprávy. 

Maximální měsíční dopad na DPH po uplynutí 3 měsíční lhůty v rámci regulace předzásobení 
je předpokládán ve výši cca 5 mil. Kč oproti stávajícímu stavu. Inflační dopad zvýšení sazby 
daně z cigaret by měl činit 0,216 procentních bodů. 

Navýšení sazby daně z doutníků a cigarillos bude mít měsíční dopad na inkaso spotřební daně 
ve výši 0,4 mil. Kč. Dopad na DPH se očekává ve výši 0,1 mil. Kč. 

Navýšení sazby daně z tabáku ke kouření bude mít měsíční dopad na inkaso spotřební daně ve 
výši 12 mil. Kč. Dopad na DPH se očekává ve výši 0,3 mil. Kč. 

8. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů 

K ochraně soukromí a osobních údajů lze v obecné rovině uvést, že při správě daní se 
uplatňuje zásada neveřejnosti. Informace o poměrech daňových subjektů jsou tak chráněny 
povinností mlčenlivosti pod hrozbou pokuty do výše 500 000 Kč a nemohou být zpřístupněny 
veřejnosti. 

9. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

Obecně lze k navrhované úpravě ve vztahu ke vzniku korupčních rizik uvést následující: 

a) Přiměřenost 

Po stránce věcné představuje navržená právní úprava zejména regulaci práv a 
povinností v oblasti daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění; tyto lze 
ukládat pouze na základě zákona. Práva a povinnosti v daňové oblasti musí být 
regulovány právním předpisem o síle zákona jako jediným přiměřeným nástrojem, který 
nemá alternativu.   

Z hlediska přiměřenosti zvolené právní úpravy je nutno ji posuzovat skrze kvalitu 
normativního textu.  

Jakoukoli právní úpravu je nutno poměřovat tím, jak je legislativně zakotvena. 
Jednoznačné a jasně formulované ustanovení je méně náchylné z hlediska zneužití 
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ke korupčnímu jednání, neboť jeho výklad připouští minimální pochybnosti. Jasnou 
úpravu lze jen těžko vykládat in praeter legem. Navržená právní úprava si jako jeden ze 
základních cílů vymezuje jednoznačnost a vnitřní bezrozpornost jednotlivých 
ustanovení. 

b) Efektivita 

Z hlediska efektivity lze k předložené úpravě poznamenat, že k uložení i k vynucování 
splnění povinnosti při správě daní je příslušný věcně a místně příslušný správce daně 
(srov. § 13 a násl. daňového řádu, § 4 a násl. zákona o Celní správě České republiky). 
Tento správce daně obvykle disponuje podklady pro vydání daného rozhodnutí, ale i 
potřebnými odbornými znalostmi, čímž je zaručena efektivní implementace dané 
regulace i její efektivní kontrola, případně vynucování. Nástroje kontroly a vynucování 
jsou v oblasti správy daní upraveny jako obecné instituty daňového řádu, v případě 
jiných působností pak obdobnými instituty správního řádu. 

Vzhledem k tomu, že v případě spotřebních daní jsou správci daně orgány Celní správy 
České republiky, lze v této oblasti hovořit o vysokém stupni plošného zajištění a 
kontrolování plnění zákonem uložených povinností. Orgány Celní správy České 
republiky jsou soustavy orgánů, jejichž působnost je rozložena na celé území České 
republiky. Orgány Celní správy České republiky jsou soustavou dvoustupňovou, což 
zajišťuje rovněž optimální vertikální rozložení výkonu zákonné působnosti. Vnitřní 
organizační struktury těchto orgánů jsou pak uspořádány tak, aby rozsah působnosti, 
která jim byla zákonem svěřena, byly schopny plně a efektivně zajišťovat.  

Efektivita implementace navržené právní úpravy je rovněž dána velmi širokým okruhem 
daňových subjektů, vůči nimž regulace směřuje a jimž jsou práva a povinnosti 
stanovovány na principu rovnosti. 

c) Odpovědnost 

Odpovědnou osobou na straně správce daně, resp. jiného správního orgánu je 
v daňovém, resp. správním řízení, vždy úřední osoba. Určení konkrétní úřední osoby je 
prováděno na základě vnitřních předpisů, resp. organizačního uspořádání konkrétního 
správního orgánu, přičemž popis své organizační struktury je správní orgán povinen 
zveřejnit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Totožnost konkrétní úřední osoby je přitom seznatelná 
zákonem předvídaným postupem (srov. § 12 odst. 4 daňového řádu); úřední osoba je 
povinna se při výkonu působnosti správního orgánu prokazovat příslušným služebním 
průkazem. 

Při tvorbě právní úpravy se z hlediska koncentrace, resp. dekoncentrace, respektuje 
struktura daných orgánů, jimž je působnost svěřována tedy orgánů Celní správy České 
republiky. Uvedené soustavy orgánů jsou přitom koncipovány na klasickém 
hierarchickém principu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých orgánů, které soustavy 
tvoří, vlastní orgány jakož i soustavy jako celek fungují na obvyklém monokratickém 
principu řízení. Působnost správce daně prvního stupně je tak svěřována celnímu úřadu, 
aby v rámci hierarchie byl zajištěn devolutivní účinek opravných prostředků a efektivní 
mechanismus vnitřní kontroly. 

Ustanovení § 102 odst. 1 daňového řádu stanoví, že každé rozhodnutí musí obsahovat 
jak označení správce daně, který rozhodnutí vydal, tak podpis úřední osoby s uvedením 
jména, příjmení a pracovního zařazení a otisk úředního razítka, případně uznávaný 
elektronický podpis úřední osoby. Tím je vždy možno původce rozhodnutí jasně a 
osobně identifikovat. Obdobná je situace též v režimu správního řádu. 
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d) Opravné prostředky 

Z hlediska opravných prostředků existuje možnost účinné obrany proti nesprávnému 
postupu správce daně v první řadě v podobě řádného opravného prostředku, kterým je 
odvolání, resp. rozklad (srov. § 109 a násl. daňového řádu). V souladu s § 102 odst. 1 
písm. f) daňového řádu má správce daně povinnost v rozhodnutí uvést poučení, zda je 
možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u kterého 
správce daně se odvolání podává, spolu s upozorněním na případné vyloučení 
odkladného účinku. Neúplné, nesprávné nebo chybějící poučení je spojeno s důsledky 
pro bono daného subjektu uvedenými v § 110 odst. 1 daňového řádu. Existuje také 
možnost užití mimořádných opravných prostředků dle daňového řádu (srov. § 117 a 
násl. daňového řádu). Vedle opravných prostředků daňový řád připouští rovněž jiné 
prostředky ochrany, kterými je třeba rozumět: námitku (srov. § 159 daňového řádu), 
stížnost (srov. § 261 daňového řádu), podnět na nečinnost (srov. § 38 daňového řádu). 
Obdobná je situace též v režimu správního řádu. 

e) Kontrolní mechanismy 

Z hlediska systému kontrolních mechanismů je nutno uvést, že oblast daňového práva 
se pohybuje v procesním režimu daňového řádu, jenž obsahuje úpravu kontroly a 
přezkumu přijatých rozhodnutí, a to primárně formou opravných prostředků. Proti 
rozhodnutím je možno podat odvolání anebo v určitých případech užít mimořádných 
opravných prostředků či jiných prostředků ochrany (viz předchozí bod). Vedle toho lze 
využít rovněž dozorčí prostředky, čímž je zaručena dostatečná kontrola správnosti a 
zákonnosti všech rozhodnutí vydávaných v režimu daňového řádu. 

Soustavy orgánů vykonávajících správu daní, resp. další dotčené působnosti současně 
disponují interním systémem kontroly v rámci hierarchie nadřízenosti a podřízenosti 
včetně navazujícího systému personální odpovědnosti. V případě vydání nezákonného 
rozhodnutí či nesprávného úředního postupu je s odpovědností konkrétní úřední osoby 
spojena eventuální povinnost regresní náhrady škody, za níž v důsledku nezákonného 
rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu odpovídá stát.  

Z hlediska transparence a otevřenosti dat lze konstatovat, že navrhovaná úprava nemá vliv na 
dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Při správě daní se uplatňuje zásada neveřejnosti. Informace o poměrech daňových subjektů 
jsou tak chráněny povinností mlčenlivosti pod hrozbou pokuty do výše 500 000 Kč a 
nemohou být zpřístupněny veřejnosti. Tím ovšem nemůže být dotčeno právo samotného 
daňového subjektu na informace o něm soustřeďované. Toto právo je realizováno 
prostřednictvím nahlížení do spisu a osobních daňových účtů. Získání informací je daňovým 
subjektům umožněno také prostřednictvím daňové informační schránky dle § 69 daňového 
řádu. 

10. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Vzhledem k tomu, že materiál obsahuje pouze parametrické změny, kdy není možné variantní 
řešení, nebyla závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace zpracována.  
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11.  Odůvodnění návrhu na vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou 
v prvém čtení 

Návrh zákona koriguje sazbu spotřební daně z tabákových výrobků (srov. § 104 odst. 1 
zákona č. 353/2003 Sb., ve znění zákona č. 407/2012 Sb.) tak, aby Česká republika s co 
nejkratší časovou prodlevou od 1. ledna 2014 splnila povinnost stanovení minimální výše 
spotřební daně z cigaret, tj. 90 eur na 1000 kusů všech cigaret. Nutnost úpravy sazby 
spotřební daně byla vyvolána zhoršeným vývojem směnného kurzu české koruny vůči euru 
během roku 2013 a intervencí České národní banky z listopadu 2013.  

Jedná se pouze o změnu parametru daného ustanovení, které reflektuje unijní úpravu 
nepřímých daní (viz bod 2 a 3 Obecné části důvodové zprávy). 

Standardní doba legislativního procesu zakončeného přijetím návrhu zákona se pohybuje 
v řádu měsíců i déle. Je zde důvodná obava z toho, že při nesplnění kritérií daných směrnicí 
může dojít k postihům České republiky ze strany Evropské unie (viz bod 3 Obecné části 
důvodové zprávy). 

Z výše uvedených důvodu se proto navrhuje, aby byl s návrhem zákona o změně sazby 
spotřební daně z tabákových výrobků vysloven souhlas v prvém čtení. 
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II. Zvláštní část 

K čl. I – změna zákona o spotřebních daních 

Podle druhého odstavce článku 10 směrnice je Česká republika povinna s účinností 
od 1. ledna 2014 splnit specifický minimální požadavek ve výši spotřební daně 90 eur na 
1000 kusů všech cigaret a minimální požadavek ve výši 60 % vážené maloobchodní prodejní 
ceny.  

Návrh zákona je předkládán na základě zhoršeného vývoje směnného kurzu české koruny 
vůči euru. Při stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků v roce 2012 byl 
použit směnný kurz z tehdy aktuální makroekonomické predikce České republiky, který činil 
24,90 Kč/euro. Makroekonomická predikce České republiky zveřejněná v červenci 2013 
předpokládala kurz 25,80 Kč/euro. Na tuto změnu nemohlo být v průběhu přípravy a přijetí 
zákona č. 407/2012 Sb., který obsahoval úpravu výše sazeb spotřební daně z tabákových 
výrobků, reagováno, neboť tento zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 27. listopadu 
2012. Směnný kurz platný pro stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků na 
rok 2014, který byl vyhlášen v Úředním věstníku EU (2013/C286/01) k 1. říjnu 2013, činí 
25,647 Kč/euro. Vývoj směnného kurzu koruny vůči euru ovlivňuje naplnění požadavku na 
minimální zdanění cigaret stanovený směrnicí. 

Předpokládaný maximální celoroční dopad navrženého zvýšení sazeb spotřební daně 
z tabákových výrobků na příjmy státního rozpočtu je odhadován ve výši + 2,8 mld. Kč při 
neexistenci jakéhokoliv předzásobení. Při zohlednění regulace předzásobení ve lhůtě 3 měsíců 
od účinnosti nových sazeb lze předpokládat, že v průběhu těchto 3 měsíců nebude generován 
žádný dodatečný výnos z nových sazeb. Nicméně v průběhu těchto 3 měsíců lze očekávat 
zvýšené inkaso způsobené vyššími odběry tabákových nálepek se starou sazbou daně. Po 
uplynutí 3 měsíční lhůty lze počítat s maximálním měsíčním dopadem ve výši 0,23 mld. Kč 
(2,8 mld. Kč / 12 měsíců) oproti dnes aktuálním sazbám. 

Spotřební daň na krabičku cigaret bude navýšena o 5,3 – 6,5 % oproti dnes aktuálním sazbám, 
což se promítne do navýšení ceny krabičky cigaret v rozmezí 3 - 4 Kč.  

Maximální měsíční dopad na DPH po uplynutí 3 měsíční lhůty v rámci regulace předzásobení 
je předpokládán ve výši cca 5 mil. Kč oproti stávajícímu stavu. Inflační dopad zvýšení sazby 
daně z cigaret by měl činit 0,216 procentních bodů. 

Navýšení sazby daně z doutníků a cigarillos bude mít měsíční dopad na inkaso spotřební daně 
ve výši 0,4 mil. Kč. Dopad na DPH se očekává ve výši 0,1 mil. Kč. 

Navýšení sazby daně z tabáku ke kouření bude mít měsíční dopad na inkaso spotřební daně ve 
výši 12 mil. Kč. Dopad na DPH se očekává ve výši 0,3 mil. Kč. 

K čl. II – přechodné ustanovení  

V souvislosti se změnou sazeb spotřební daně z tabákových výrobků se u cigaret dále 
navrhuje zavedení přechodného období pro doprodej jednotkového balení cigaret určeného 
k přímé spotřebě. Délka tohoto období se stanovuje na tři měsíce ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, který zavádí nové sazby spotřební daně z tabákových výrobků.  
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Opatření se vztahuje na jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovou 
nálepkou obsahující jinou než novou sazbu daně. Důvodem je, že na rozdíl od ostatních 
tabákových výrobků (doutníky, cigarillos a tabák ke kouření) jsou cigarety vysoce 
obchodovaným zbožím a tvoří více než 90 % trhu s tabákovými výrobky.  

Po uplynutí stanovené doby, tj. tří měsíců, se budou cigarety s tabákovou nálepkou obsahující 
sazbu spotřební daně platnou do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (případně sazby 
předcházející) ve volném daňovém oběhu považovat za neznačený tabákový výrobek podle 
zákona o spotřebních daních, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
všemi důsledky. Na tabákové nálepce umístěné na jednotkovém balení cigaret se uvádí 
písmeno abecedy, které charakterizuje sazbu spotřební daně. Po stanovené lhůtě by tedy 
neměly být ve volném daňovém oběhu jednotková balení cigaret označená tabákovou 
nálepkou, na které jsou uvedena písmena abecedy A až O. 

Současně se stanovuje, že v případě splnění stanovených podmínek bude možné uplatnit 
nárok na vrácení hodnoty tabákových nalepených na jednotkových baleních cigaret určených 
k přímé spotřebě, které byly zdaněny sazbou spotřební daně podle zákona o spotřebních 
daních, platnou do nabytí účinnosti tohoto zákona (písmena abecedy uvedená na tabákové 
nálepce A až O), a které nebyly prodány v období určeném pro doprodej, tj. tři měsíce ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek vznikne 
odběrateli tabákových nálepek dnem zničení těchto tabákových nálepek pod úředním 
dozorem. Postup vychází z aktuálního znění ustanovení § 122 odst. 7 zákona o spotřebních 
daních. 

 O dozor nad zničením tabákových nálepek nalepených na jednotkových baleních cigaret 
určených k přímé spotřebě může požádat pověřeného správce daně pouze odběratel 
tabákových nálepek, a to nejdéle do posledního dne období určeného pro doprodej. Žádost 
musí být učiněna elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Musí 
obsahovat předepsané údaje ohledně všech jednotkových balení cigaret určených ke zničení 
(zejména obchodní označení jednotkových balení cigaret, na kterých je nalepena tabáková 
nálepka určená ke zničení, písmeno označující sazbu daně, které je uvedeno na tabákové 
nálepce, cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, počet kusů cigaret 
v jednotkovém balení a počet jednotkových balení cigaret). Stejně tak musí žádost obsahovat 
adresu a přesné označení místa uskladnění jednotkových balení cigaret na daňovém území 
České republiky v době od podání žádosti do fyzického zničení jednotkových balení cigaret. 
Zničení jednotkových balení cigaret určených k přímé spotřebě s nalepenou tabákovou 
nálepkou musí proběhnout nejpozději do dvou měsíců od uplynutí data pro doprodej.  

Při splnění všech výše uvedených podmínek a podmínek stanovených v § 122 odst. 7 zákona 
o spotřebních daních nebudou jednotková balení cigaret s tabákovou nálepkou obsahující 
písmena abecedy A až O charakterizující sazbu spotřební daně určená k přímé spotřebě 
považována za neznačená. 
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K čl. III – účinnost 

Účinnost je navrhována k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po dni 
vyhlášení zákona. Návrh zákona je předkládán s touto účinností proto, aby bylo učiněno vše 
pro implementaci směrnice s co nejkratší časovou prodlevou od data požadovaného směrnicí 
při současném zachování zákonem o spotřebních daních stanovených lhůt pro objednání a 
odběr tabákových nálepek s novou sazbou spotřební daně. 

 
 

 

 

 

V Praze dne 21. května 2014 

 

 

 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r. 
předseda vlády 

 

 

 

 

Ing. Andrej Babiš, v.r. 
1. místopředseda vlády a ministr financí 

 

 



Platné znění části zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce 

následujícího po dni vyhlášení návrhu zákona 
 
 

§ 104 

Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Sazba daně Text 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 % 
 

1,19 Kč/kus 
 
 

celkem nejméně 
však  
2,25 Kč/kus 

doutníky, 
cigarillos 

 1,34 Kč/kus  
 

 

tabák  
ke kouření 

 1800,00 Kč/kg   

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Sazba daně Text 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 % 
 

1,29 Kč/kus 
 
 

celkem nejméně 
však  
2,37 Kč/kus 

doutníky, 
cigarillos 

 1,42 Kč/kus  
 

 

tabák  
ke kouření 

 1896,00 Kč/kg  

 

(2) Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu 
daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující 
hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. 

(3) Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá 
jako součet následujících položek: 

a) součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený 
stem, 

b)  součin pevné části sazby daně a počtu kusů. 

(4) Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin 
minimální sazby daně a počtu kusů. 
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(5) Tabákový provazec v délce do 80 mm včetně se považuje za 1 kus cigarety. 

(6) Tabákový provazec delší než 80 mm, ne však delší než 110 mm, se považuje za 2 kusy 
cigaret. Tabákový provazec delší než 110 mm, ne však delší než 140 mm, se považuje za 3 
kusy cigaret. Každých dalších, i započatých, 30 mm tabákového provazce se považuje za další 
1 kus cigarety. 

(7) Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití pevné a procentní části sazby daně nižší 
než výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně, použije se výše daně vypočtená 
při použití minimální sazby daně. 
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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ustanovení  Obsah CELEX č. Ustanovení  Obsah  

Čl. I Změna zákona o spotřebních daních    

1. V § 104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona 
č. 407/2012 Sb., odstavec 1 zní: 

 „(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

 

                             Sazba daně 
Text 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 % 1,29 Kč/kus celkem nejméně však 
2,37 Kč/kus 

doutníky, 
cigarillos  1,42 Kč/kus  

tabák 
ke kouření  1896,00 Kč/kg  

“. 

32011L0064 Čl. 10 odst. 2  

první 
pododstavec 

 

 

Čl. 14 odst. 2 

2. Od 1. ledna 2014 činí celková spotřební daň z 
cigaret nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní 
prodejní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě. Tato 
spotřební daň nesmí být nižší než 90 EUR z 1 000 
kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou 
maloobchodní prodejní cenu. 

 
2. Celková spotřební daň (specifická daň, valorická 
daň nebo kombinace obojího, bez DPH) vyjádřená 
jako procento nebo jako částka na kilogram nebo na 
počet kusů musí být nejméně rovna sazbě nebo 
minimální výši stanovené pro:  
a) doutníky a doutníčky: 5 % maloobchodní prodejní 
ceny včetně všech daní nebo 12 EUR za 1 000 kusů či 
za kilogram;  
b) jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret: 40 % 
vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny jemně 
řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného 
ke spotřebě nebo 40 EUR za kilogram;  
c) ostatní tabák ke kouření: 20 % maloobchodní 
prodejní ceny včetně všech daní nebo 22 EUR za 
kilogram.  
Od 1. ledna 2013 činí celková spotřební daň z jemně 
řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret nejméně 43 % 
vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny jemně 
řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného 
ke spotřebě nebo nejméně 47 EUR za kilogram.  
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Od 1. ledna 2015 činí celková spotřební daň z jemně 
řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret nejméně 46 % 
vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny jemně 
řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného 
ke spotřebě nebo nejméně 54 EUR za kilogram.  
Od 1. ledna 2018 činí celková spotřební daň z jemně 
řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret nejméně 48 % 
vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny jemně 
řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného 
ke spotřebě nebo nejméně 60 EUR za kilogram.  
Od 1. ledna 2020 činí celková spotřební daň z jemně 
řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret nejméně 50 % 
vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny jemně 
řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného 
ke spotřebě nebo nejméně 60 EUR za kilogram.  

 

 

Celex Název předpisu 

32008L0118 Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS 

32011L0064 Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (kodifikované znění) 

 


