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Důvodová zpráva 

I. Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu 

S účinností od 1. ledna 2004 jsou spotřební daně upraveny zákonem č. 353/2003 Sb., 

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“). 

Tento zákon byl již mnohokrát novelizován. 

Podle druhého odstavce článku 10 směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 

o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (dále jen „směrnice“) byla Česká 

republika povinna s účinností od 1. ledna 2014 splnit specifický minimální požadavek ve výši 

spotřební daně 90 eur na 1 000 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 byl platný první pracovní den v říjnu 2013, a to bez ohledu na možnost ročních 

úprav podle druhého odstavce téhož článku, neboť tyto úpravy je možné uplatnit až po splnění 

minimálního požadavku. 

Požadavek vyplývající ze směrnice se nakonec po dlouhém a složitém vyjednávání podařilo 

splnit zákonem č. 201/2014 Sb., kterým se mění zákon o spotřebních daních (tzv. sazbová 

novela zákona o spotřebních daních). S účinností od 1. prosince 2014 jsou sazby spotřební 

daně z cigaret v souladu s požadavky směrnice. Podle směnného kurzu platného pro stanovení 

výše sazeb pro rok 2014 (25,647 Kč/euro) představuje minimální sazba daně na 1 000 

kusů cigaret v přepočtu 92,4 eur. Ostatní kategorie tabákových výrobků (tabák ke kouření, 

doutníky a cigarillos) splňují minimální požadavky směrnice a vzhledem ke stanovené výši 

sazeb nehrozí riziko, že by vlivem depreciace kurzu české koruny vůči euru nebyly 

v následujících letech splněny. 

Úprava sazeb daně z cigaret byla v roce 2014 navržena 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 

stanovuje, že při ročních úpravách národních sazeb lze ponechat stávající sazby v případě, že 

nedojde vlivem depreciace směnného kurzu národní měny vůči euru k poklesu národního 

daňového zatížení pod úroveň stanovenou směrnicí platnou pro dané období o více než 5 % 

z 90 euro. Důvodem bylo zmírnit dopad případného skokového nárůstu daňových sazeb na 

cenu tabákových výrobků a omezit tak riziko odlivu spotřeby na nelegální trh.  

Směnný kurz platný pro stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků na rok 

2015, který byl vyhlášen v Úředním věstníku EU (2014/C344/03) k 1. říjnu 2014, činí 

27,502 Kč/euro. Při použití tohoto kurzu zdanění 1 000 kusů cigaret současně platnou 

minimální sazbou daně odpovídá 86,2 eurům, což znamená, že pokles daňového zatížení 

je menší než 5 % z 90 eur. Je tedy možné využít ročního odkladu pro úpravu sazeb spotřební 

daně z cigaret. S ohledem na tuto skutečnost bylo rozhodnuto provést další změnu s účinností 

od 1. ledna 2016.  

Současně pak z důvodu zajištění předvídatelnosti daňových příjmů a berouc v úvahu 

opakovaný požadavek vznášený v průběhu legislativního procesu tzv. sazbové novely zákona 

o spotřebních daních zakotvit do zákona o spotřebních daních alespoň střednědobý plán 

zvyšování sazeb spotřební daně z důvodu zajištění stability tabákového průmyslu, bylo 

rozhodnuto o nastavení tříletého plánu úprav sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. 
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Jedná se o sazby spotřební daně z tabákových výrobků, které by měly nabýt účinnosti 1. ledna 

2016, 1. ledna 2017 a 1. ledna 2018. 

Vývoj směnného kurzu a jeho vliv na splnění požadavku směrnice ilustruje uvedená tabulka. 

Tabulka č. 1: Vývoj směnného kurzu a jeho vliv na splnění požadavku směrnice 

Rok Specifický minimální 

požadavek podle 

směrnice (v euro) 

Rozhodný směnný 

kurz (Kč/euro) 

Minimální daň podle 

zákona o spotřebních 

daních (v euro) 

Rozdíl ve 

zdanění 3. - 1. 

(v euro) 

  1. 2. 3. 4. 

2014 90 25,647 92,41 2,41 

2015 90 27,502 86,18 -3,82 

2016 90 28* 84,64 -5,36 

* odhadovaný rozhodný kurz pro sazby daně z tabákových výrobků pro rok 2016 

Následující tabulka znázorňuje sazby daně z tabákových výrobků v dotčeném období.  

Tabulka č. 2: Sazby spotřební daně z tabákových výrobků 

Datum 

účinnosti 

změna sazby 

Sazba daně Celkem 

nejméně však 

(Kč/kus) 

Doutníky 

a cigarillos 

(Kč/kus) 

Tabák ke 

kouření 

(Kč/kg) 
Pevná 

(Kč/kus) 
Procentní 

1. 1. 20141) 1,19 27 % 2,25 1,34 1 800 

1. 12. 20142) 1,29 27 % 2,37 1,42 1 896 

1. 1. 20163) 1,39 27 % 2,52 1,64 2 142 

1. 1. 20173) 1,42 27 % 2,57 1,67 2 185 

1. 1. 20183) 1,46 27 % 2,63 1,71 2 236 
1) Zákon č. 407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. 
2) Zákon č. 201/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů.  
3) Předkládaný návrh zákona. 

Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Navrhuje se úprava sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, a to na dobu tří let.  

U cigaret je nutné k 1. lednu 2016 uvést sazby spotřební daně z cigaret do souladu 

s požadavky směrnice. Tabák ke kouření byl dosud daněn ekvivalentně 80 % k minimálnímu 

zdanění cigaret. Navrhuje se tento poměr od 1. ledna 2016 zvýšit o 5 p. b., tzn. na 85 % 

minimálního zdanění cigaret. Současně se zvyšuje i zdanění doutníků a cigarillos. Tyto kroky 

reagují na připomínky vznesené v rámci projednávání předchozí úpravy daně z tabákových 

výrobků, která měla za cíl pouze naplnit požadavek minimální výše spotřební daně z cigaret 

v souladu s evropským právem při dodržení maximálně neutrálního vlivu na jednotlivé 

cenové segmenty. 

Pro zajištění předvídatelnosti daňových příjmů a z důvodu udržení stability tabákového 

průmyslu se pro roky 2017 a 2018 navrhuje postupné navýšení sazeb u všech tabákových 

výrobků.  
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Z důvodu vyhnutí se složitému a dlouhému jednání, které provázelo legislativní proces 

předcházející sazbové novely, byla v první polovině roku 2014 vytvořena samostatná expertní 

pracovní skupina pro tabákové výrobky. Členy této pracovní skupiny jsou také všichni 

významní zástupci trhu s tabákovými výrobky působící na daňovém území České republiky, 

a to jak ze segmentu výrobců, tak dovozců a oprávněných příjemců. Problematika struktury 

sazeb spotřební daně z tabákových výrobků byla v rámci této pracovní skupiny široce 

a podrobně diskutována. 

Podle expertních závěrů zmíněné pracovní skupiny by navrhované zvýšení spotřební daně 

z cigaret mělo na všechny cenové segmenty dopadat rovnoměrně, a tudíž by nemělo docházet 

k jakékoliv deformaci trhu. 

Kromě úpravy sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, což je hlavním tématem 

předkládané novely zákona o spotřebních daních, byly do novely zahrnuty další pouze drobné 

změny, jejichž úprava vyplynula z diskuzí, které proběhly v průběhu připomínkového řízení, 

a které zlepšují postavení subjektů, alternativně je daná úprava vyžadována unijním právem. 

První změna směřuje na zakotvení možnosti uvolnit zajištěné vybrané výrobky, případně 

dopravní prostředek, který je dopravoval, v případě, že jejich doprava byla provázena 

dokladem s nesprávnými nebo nepravdivými údaji, avšak následně se prokáže, že výrobky 

byly zdaněny nebo byly oprávněně nabyty bez spotřební daně. Obdobná úprava se uplatní 

i v případě skladování. Druhým navazujícím bodem je zakotvení hranice pro náhradu nákladů 

za uskladnění či zničení zajištěných vybraných výrobků. Třetí změna spočívá v možnosti 

nezrušit vydané povolení z důvodu nečinnosti v případě, že subjekt prokáže, že nečinnost byla 

způsobena z vážných nebo objektivních důvodů. S touto změnou souvisí také úprava povolení 

pro opakované přijímání vybraných výrobků. Pokud dojde ke zrušení povolení z moci úřední 

z důvodu nepřijímání vybraných výrobků po dobu stanovenou zákonem, nebude se aplikovat 

dvouletá doba pro možnost opětovně získat nové povolení pro opakované přijímání 

vybraných výrobků. Touto úpravou dochází ke sjednocení s povolením k provozování 

daňového skladu. Poslední změna souvisí s nařízením Evropské komise č. 651/2014 a směřuje 

na úpravu daňového zvýhodnění tzv. zelené nafty. V souladu s tímto nařízením nevznikne 

nárok na toto vrácení spotřební daně v rámci zemědělské prvovýroby v případě, 

že rozhodnutím Evropské komise byla veřejná podpora prohlášena za protiprávní a 

neslučitelnou s vnitřním trhem a dosud nedošlo k jejímu navrácení. 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Na základě směnného kurzu platného pro stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových 

výrobků na rok 2015 vyhlášeného v Úředním věstníku EU (2014/C344/03) k 1. říjnu 2014 

se Česká republika v tomto roce dostane pod úroveň směrnicí stanoveného minimálního 

požadavku na cigarety. Vzhledem k aktuální sazbě a rozhodnému kurzu však lze využít 

pro rok 2015 článek 18 odst. 2 směrnice a upravit sazbu spotřební daně z cigaret až pro rok 

2016. 

Pro stanovení návrhu sazeb je uvažován směnný kurz 28 Kč/euro. Jedná se o maximální 

hodnotu směnného kurzu, pod kterou by česká koruna neměla v roce 2015 podle odhadů 

Ministerstva financí depreciovat. Oproti aktuální predikci směnného kurzu na rok 2015 zde 

byla započítána rezerva ve výši 0,4 Kč. Tato rezerva slouží k zabezpečení splnění 

specifického minimálního požadavku směrnice v roce 2016. Na základě historických 

zkušeností s volatilitou směnného kurzu byla tato rezerva započítána jako opatření, které 

zabrání nutnosti upravovat navrhované sazby daně ještě před datem jejich účinnosti. Jedná se 
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o opatrnostní odhad, resp. predikci budoucího bodového denního kurzu. Vzhledem k evidenci 

je pravděpodobnost slabšího kurzu koruny k euru než 28 Kč v rámci stávajícího kurzového 

režimu velmi nízká. 

Pokud jde o procentní minimální požadavek ve výši 60 % vážené maloobchodní prodejní 

ceny, podle odhadovaných hodnot váženého cenového průměru pro rok 2015 bude při použití 

současně platných sazeb daně tento požadavek splněn. Vezmeme-li v úvahu současně platné 

sazby daně, hrozí riziko, že v roce 2016 při výraznějším výkyvu váženého cenového průměru 

tento požadavek nebude splněn. Nicméně v tomto okamžiku nelze přesně odhadnout výši 

váženého cenového průměru, neboť ceny cigaret určují sami výrobci a prodejci tabákových 

výrobků.  

Bez úpravy sazeb spotřební daně z cigaret nebudou v roce 2016 splněny podmínky stanovené 

směrnicí, tj. sazba daně bude nižší než 90 eur na 1 000 kusů cigaret. Pokud by se tak stalo, 

poruší Česká republika závazky plynoucí z práva Evropské unie. Závažným důsledkem 

neprovedení či chybného provedení směrnice je možnost zahájení řízení pro porušení 

Smlouvy o fungování Evropské unie podle čl. 258, s čímž souvisí i možnost uložení peněžité 

sankce Soudním dvorem Evropské unie.  

Vzhledem k tomu, že výše sazeb spotřební daně u ostatních tabákových komodit je odvozena 

právě od sazeb stanovených pro cigarety, je třeba upravit i sazby spotřební daně u doutníků 

a cigarillos a tabáku ke kouření. Doposud byl tabák ke kouření daněn ekvivalentně 80 % 

k minimálnímu zdanění cigaret. Tento poměr byl zvýšen o 5 p. b., tzn. na 85 % minimálního 

zdanění cigaret. Současně se zvyšuje i zdanění doutníků a cigarillos. Jak je uvedeno výše, tato 

úprava není nezbytně nutná s ohledem na naplnění podmínek plynoucích z práva Evropské 

unie, reaguje však na připomínky vznesené v rámci projednávání předchozí úpravy daně 

z tabákových výrobků. 

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 České republiky. 

Úprava uvolnění zajištěných vybraných výrobků, případně dopravního prostředku a zrušení 

povolení z důvodu nečinnosti jednoznačně zlepšuje postavení subjektů. První z úprav směřuje 

například na situace, kdy chyby v dokladu podle § 42 odst. 1 písm. c) zákona o spotřebních 

daních jsou pouze neúmyslnými chybami v psaní a počtech, chybami z nepozornosti, 

a nedochází tak k naplnění materiálního smyslu ustanovení o zabavování a propadnutí 

vybraných výrobků. V souvislosti s touto úpravou se dále zakotvuje, že výše náhrady nákladů 

za skladování či zničení vybraných výrobků nebude stanovena, pokud činí méně než 100 Kč. 

Jinými slovy v případě, že náhrada nákladů bude nižší než 100 Kč, nebude se po subjektu 

vyžadovat její úhrada. Důvodem této úpravy je požadavek hospodárnosti, neboť součet 

nákladů jak na straně správce daně (stanovení náhrady nákladů, doručení tohoto rozhodnutí 

a případné následné vymáhání), tak na straně subjektů může značně přesáhnout výnos z této 

pohledávky, pokud se pohybujeme v částce nižší než 100 Kč.  

Správci daně se dává možnost posoudit důvody, které zapříčinily nečinnost subjektu. 

V případě, že správce daně vyhodnotí tyto důvody jako vážné nebo objektivní, nebude nutno 

povolení bez dalšího rušit, což mohlo v současnosti některým držitelům povolení přinést 

nepřiměřené důsledky spočívající v omezení možnosti podnikání. Co si lze pod vážnými nebo 

objektivními důvody představit, je uvedeno dále ve zvláštní části důvodové zprávy.  

Dále se navrhuje zrušit tvrdost vůči oprávněnému příjemci pro opakované přijímání 

vybraných výrobků. V případě, že mu bylo zrušeno povolení pro opakované přijímání 
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vybraných výrobků z  důvodu, že 3 měsíce nepřijímal vybrané výrobky, nebude se ho týkat 

dvouletá lhůta, po kterou si podle dosavadní úpravy nemohl podat návrh na vydání nového 

povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků. 

Doplnění týkající se zelené nafty vychází z ustanovení čl. 1 odst. 4 písm. a) nařízení Komise 

(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Toto ustanovení konkrétně 

stanovuje povinnost členského státu poskytujícího veřejnou podporu dle uvedeného nařízení 

zapracovat do pravidel pro poskytnutí veřejné podpory výslovné vyloučení vyplacení veřejné 

podpory osobě, která je povinna navrátit podporu v návaznosti na rozhodnutí Evropské 

komise, jímž byla jakákoliv veřejná podpora poskytnutá osobě podnikající podle zákona 

upravujícího zemědělství prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem. Nejedná 

se tedy pouze o vrácení spotřební daně, ale rovněž o jinou veřejnou podporu poskytnutou 

osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství. 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 

Základní meze pro uplatňování právních předpisů stanoví Ústava České republiky (dále jen 

„Ústava“) a Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“). 

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.  

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 (vyhlášeném pod 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 

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. 
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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 

S účinností od 1. prosince 2014 Česká republika splňuje specifický a procentní minimální 

požadavek, který je směrnicí stanovený ve výši spotřební daně 90 eur na 1 000 kusů všech 

cigaret (v přepočtu podle směnného kurzu koruny vůči euru k 1. říjnu 2013) a ve výši 60 % 

vážené maloobchodní prodejní ceny cigaret. Vzhledem k tomu, že podle prvního odstavce 

druhého pododstavce článku 18 směrnice je specifický požadavek nutné splňovat v přepočtu 

podle směnného kurzu koruny vůči euru, který je platný první pracovní den v říjnu každého 

roku, je zapotřebí navrhnout takové sazby spotřební daně z cigaret, které tomu odpovídají.   

Na základě směnného kurzu k 1. říjnu 2014 vyhlášeného v Úředním věstníku Evropské unie 

(2014/C344/03) se Česká republika v roce 2015 dostala pod úroveň směrnicí stanoveného 

specifického minimálního požadavku na zdanění cigaret. Nicméně vzhledem k současně 

platné sazbě daně a rozhodnému kurzu lze pro rok 2015 uplatnit ustanovení článku 18 odst. 2 

směrnice a upravit sazbu spotřební daně z cigaret až pro rok 2016. Toto specifické ustanovení 

stanovuje, že při ročních úpravách národních sazeb lze ponechat stávající sazby v případě, že 

nedojde vlivem depreciace směnného kurzu národní měny vůči euru k poklesu národního 

daňového zatížení pod úroveň stanovenou směrnicí platnou pro dané období o více než 5 % 

z 90 euro. Podle rozhodného kurzu současně platná minimální daň odpovídá 86,2 eurům 

na 1 000 kusů cigaret, což splňuje pětiprocentní hranici. 

Vzhledem k volatilitě směnného kurzu koruny nelze předjímat, že specifický minimální 

požadavek ve výši 90 eur na všechny cigarety bude s konečnou platností splněn sazbou 

spotřební daně z cigaret, která je navržena k 1. lednu 2016. Návrh obsahuje kromě úprav 

sazeb spotřební daně z tabákových výrobků pro rok 2016 i zavedení víceletého plánu úprav 

sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Tříletý plán byl zaveden za podpory tabákového 

průmyslu s cílem zajistit předvídatelnost daňových příjmů a stabilitu podnikatelského 

prostředí. Tímto plánem bude zároveň zajištěno dosažení minimálního specifického 

požadavku ve výši 90 eur na všechny cigarety.  

Současně je nutné podle vývoje maloobchodních cen cigaret každoročně sledovat, zda Česká 

republika splňuje procentní minimální požadavek ve výši 60 % vážené maloobchodní ceny.  
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Pokud jde o sazby spotřební daně z jiných tabákových výrobků než z cigaret, tj. tabáku 

ke kouření nebo doutníků a cigarillos, Česká republika splňuje veškeré požadavky stanovené 

směrnicí.  

Minimální sazba daně na jemně řezaný tabák je stanovena ve výši 57 eur za kilogram 

s účinností od 1. ledna 2015 a ve výši 60 eur za kilogram s účinností od 1. ledna 2018, 

resp. v přepočtu podle kurzu koruny vůči euru k 1. říjnu 2014 se jedná o 1 598 Kč za kilogram 

a 1 650 Kč za kilogram. Minimální sazba na ostatní tabák včetně dýmkového tabáku 

je stanovena ve výši 22 eur za kilogram, v přepočtu 605 Kč za kilogram, a minimální sazba 

na doutníky a cigarillos je stanovena ve výši 12 eur na 1 000 kusů, v přepočtu 330 Kč 

na 1 000 kusů. 

Doplnění týkající se daňového zvýhodnění tzv. „zelené nafty“ vychází z ustanovení čl. 1 

odst. 4 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Toto ustanovení 

konkrétně stanovuje povinnost členského státu poskytujícího veřejnou podporu dle uvedeného 

nařízení zapracovat do pravidel pro poskytnutí veřejné podpory výslovné vyloučení vyplacení 

veřejné podpory osobě, která je povinna navrátit podporu v návaznosti na rozhodnutí 

Evropské komise, jímž byla jakákoliv veřejná podpora prohlášena za protiprávní 

a neslučitelnou s vnitřním trhem. 

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je Česká republika vázána 

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká 

republika vázána (tzv. prezidentské mezinárodní smlouvy), mají z hlediska hierarchie 

právních předpisů aplikační přednost před zákony a právními předpisy nižší právní síly. Vztah 

tzv. prezidentských mezinárodních smluv vůči vnitrostátním právním předpisům je vymezen 

v čl. 10 Ústavy, kde je princip aplikační přednosti těchto mezinárodních smluv výslovně 

stanoven. Stanoví-li tedy tzv. prezidentská mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, 

použije se tato mezinárodní smlouva. Článek 10 Ústavy tak zaručuje, že při případném 

nesouladu vnitrostátního práva s tzv. prezidentskou mezinárodní smlouvou musí 

být respektována tzv. prezidentská mezinárodní smlouva. Mezinárodní smlouvy upravující 

daně přitom mají vždy povahu tzv. prezidentských mezinárodních smluv (čl. 49 písm. e) 

Ústavy ve spojení s čl. 11 odst. 5 Listiny). Ústavní soud navíc v nálezu publikovaném pod 

č. 403/2002 Sb. rozhodl, že si tehdy platné mezinárodní smlouvy o lidských právech 

a základních svobodách zachovávají hierarchickou přednost před zákonem. 

6.1.  Úmluva o ochraně lidských práv 

Pokud jde o aplikaci Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (viz sdělení 

č. 209/1992 Sb., dále jen „Úmluva“) v oblasti daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých 

plnění plynoucích do veřejných rozpočtů, je třeba zajistit soulad daňových předpisů s touto 

úmluvou hned v několika oblastech. 

6.1.1. Právo na spravedlivý proces 

Pokud jde o zajištění práva na spravedlivý proces, které je zaručeno ustanovením čl. 6 odst. 1 

Úmluvy, 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. Ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy se tak podle názoru Evropského 

soudu pro lidská práva na samotné daňové řízení v rozsahu, v němž se týká zjištění 

a stanovení daně, nevztahuje, neboť se nejedná o řízení o občanských právech a závazcích.  
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Jelikož však za nedodržení daňových povinností hrozí daňovému subjektu sankce, 

na hmotněprávní i procesní aspekty s ní související se použijí ustanovení Úmluvy, která 

se vztahují na trestní obvinění. Je proto třeba při posuzování souladu navrhované právní 

úpravy v oblasti daňových předpisů s Úmluvou přihlédnout i k trestním aspektům článku 6, 

ale i k článku 7 Úmluvy nebo k článku 2 a 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Tento přístup 

byl potvrzen i Evropským soudem pro lidská práva např. v rozsudku ve věci Jussila proti 

Finsku. Článek 6 odst. 1 Úmluvy sice hovoří o trestním obvinění, nikoliv o řízení o uložení 

sankce za nesplnění povinnosti, jde však o autonomní pojem práva Úmluvy, který může 

mít (a také má) jiný obsah než obdobný pojem vnitrostátního práva. Slučitelnost s tímto, 

ale i dalšími ustanoveními Úmluvy, zejména s požadavkem na uložení trestu (v tomto případě 

sankce) jen na základě zákona nebo na právo nebýt souzen nebo potrestán (sankciován) 

dvakrát v téže věci, je přitom zajištěna možností daňového subjektu bránit se takovému 

jednání jako nesprávnému postupu správce daně obdobně, jak je popsáno ve smyslu ochrany 

proti svévoli dle článku 1 Protokolu č. 1 Úmluvy. Jedná se tedy jak o využití řádných 

i mimořádných opravných prostředků, tak o možnost domoci se soudní ochrany ve správním 

soudnictví v případě, že dojde k vyčerpání všech opravných prostředků podle daňového řádu. 

Daňový subjekt se tedy může obrátit na soud s žalobou proti rozhodnutí správního orgánu 

podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 

Takové soudní řízení přitom v zásadě respektuje základní principy uvedené v článku 6 

Úmluvy.  

Přestože tedy na daňové řízení v rozsahu, v němž se týká zjištění a stanovení daně, není 

možno aplikovat ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy, v řízení o sankci za nesplnění daňové 

povinnosti naopak musí být všechny aspekty práva na spravedlivý proces zachovány. 

6.1.2. Ochrana majetku  

Z výše uvedeného rozhodnutí ve věci Ferrazzini proti Itálii dále vyplývá, že článek 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. Státům je tedy umožněno přijmout zákony, kterými ukládají povinnost platit 

daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, avšak s určitým omezením vyplývajícím 

z požadavku na respektování samotné podstaty vlastnického práva, do kterého je uložením 

daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění zasahováno. Takový zásah 

do vlastnického práva proto musí odpovídat požadavkům zákonnosti, legitimity 

a proporcionality. 

Požadavek zákonnosti je naplněn tehdy, pokud je zásah umožněn právním předpisem, který 

je v souladu s ústavním pořádkem, je dostupný, předvídatelný a obsahuje záruky proti svévoli.  

 Posouzení ústavnosti navrhované právní úpravy je provedeno v bodu 4. Z hlediska 

Úmluvy přitom hraje roli jen zjevná neústavnost, případně neústavnost potvrzená 

příslušným orgánem (Ústavním soudem), jehož rozhodnutí nejsou právním předpisem 

respektována (viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva R & L, s. r. o., 

a ostatní proti České republice). 

 Dostupnost daňových předpisů (v širokém slova smyslu) je zajištěna vyhlášením 

ve Sbírce zákonů. Vzhledem ke skutečnosti, že daně a poplatky (resp. jiná obdobná 

peněžitá plnění) lze ukládat pouze na základě zákona, což je zaručeno i na ústavní 

úrovni čl. 11 odst. 5 Listiny, resp. čl. 4 odst. 1 Listiny, lze konstatovat, že všechny 

základní povinnosti daňového subjektu jsou dnes upraveny na zákonné úrovni, 

a požadavek dostupnosti je tudíž naplněn.  

 Otázka předvídatelnosti tuzemských daňových předpisů (v širokém slova smyslu) 

byla v minulosti opakovaně řešena Evropským soudem pro lidská práva (např. věci 
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AGRO-B, spol. s r. o. proti České republice nebo CBC-Union, s. r. o. proti České 

republice), kde byla jejich předvídatelnost potvrzena. Předvídatelnost daňového 

předpisu souvisí s tím, nakolik je povinnost v právním textu jednoznačně 

formulována. V užším smyslu u předmětné novely dochází pouze k úpravě sazeb daně 

a k drobným změnám vycházejícím z požadavků praxe, případně unijního práva. 

Doposud nevyvstaly u těchto oblastí žádné výkladové obtíže, a to ani v soudní praxi, 

ani v praxi daňové správy či na straně subjektů daně. Proto návrh nepředstavuje riziko 

z hlediska předvídatelnosti vymezení daňové povinnosti. 

 Záruku proti svévoli a účinnou obranu proti nesprávnému postupu správce daně 

představují primárně řádné opravné prostředky, tedy odvolání, popř. rozklad podle 

ustanovení § 109 a násl. daňového řádu. Povinností správce daně je přitom v souladu 

s ustanovením § 102 odst. 1 písm. f) daňového řádu uvést ve svém rozhodnutí poučení 

o tom, zda je možné proti danému rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak 

možno učinit, u kterého správce daně se odvolání podává a zároveň upozornit 

na případné vyloučení odkladného účinku. Pokud by toto poučení bylo nesprávné, 

neúplné nebo by zcela chybělo, je to spojeno s důsledky ve prospěch daného daňového 

subjektu (srov. § 261 daňového řádu). Vedle řádných opravných prostředků lze využít 

i mimořádných opravných prostředků dle daňového řádu, upravených v § 117 a násl. 

Kromě toho připouští daňový řád i jiné prostředky ochrany, kterými je třeba rozumět: 

námitku (srov. § 159 daňového řádu), stížnost (srov. § 261 daňového řádu) a podnět 

na nečinnost (srov. § 38 daňového řádu). Dojde-li k vyčerpání všech řádných 

opravných prostředků podle daňového řádu, může se daňový subjekt obrátit na soud 

s žalobou proti rozhodnutí správního orgánu. Riziko svévole je tak díky existenci 

opravných prostředků, ale i díky možnosti obrátit se na soud, eliminováno v nejvyšší 

možné míře, což platí obecně pro všechny daňové předpisy. Lze tedy konstatovat, že 

i v případě správy spotřební daně z tabákových výrobků, která se subsidiárně řídí 

daňovým řádem, je situace stejná, a tím je zajištěna slučitelnost návrhu úpravy s tímto 

požadavkem Úmluvy. 

Požadavek legitimity znamená, že je nezbytné zajistit, aby zásah, ke kterému má na základě 

právního předpisu dojít, sledoval legitimní cíle ve veřejném nebo obecném zájmu. Aby byl 

požadavek legitimity naplněn, je třeba tyto cíle specifikovat. Legitimním cílem je přitom 

každý cíl, který zákonodárce za cíl prohlásí, neboť neexistuje žádný, ani příkladný výčet 

takových cílů, jež by zákonodárce omezoval. V tomto případě je cílem navrhované úpravy 

uvést sazby spotřební daně z cigaret do souladu s požadavky směrnice. Bez úpravy sazeb 

spotřební daně z cigaret nebudou v roce 2016 splněny podmínky stanovené směrnicí, tj. sazba 

daně bude nižší než 90 eur na 1 000 kusů cigaret. Pokud by se tak stalo, poruší Česká 

republika závazky plynoucí z práva Evropské unie. 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 České 

republiky. V případě úpravy zelené nafty lze legitimní cíl spatřovat v nezbytnosti dát tuto 

úpravu do souladu s požadavkem nařízení Evropské komise tak, aby schválená podpora 

neměla negativní vliv na podmínky obchodu v rozsahu, který by odporoval společnému zájmu 

Evropské unie a aby tedy podpora mohla podle tohoto nařízení nadále pokračovat.  

Proporcionalita (přiměřenost) jako poslední požadavek se na poli článku 1 Protokolu č. 1 

váže k tomu, že jednotlivec nesmí být nucen nést nadměrné individuální břemeno, typicky 

takové, které ohrožuje samotnou jeho existenci v rovině majetkových poměrů (hrozba 

ukončení podnikání či úpadku u osoby), včetně zabezpečování obživy pro sebe a pro rodinu 

v případě fyzické osoby. Sazby daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, stejně 
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jako výše případných pokut, by proto neměly být likvidační (viz Mikrotechna, s. r. o. proti 

České republice nebo ORION Břeclav, s. r. o. proti České republice). To, zda navrhovaná 

právní úprava nepovede k tzv. škrtícímu (rdousícímu) efektu, je přitom třeba posuzovat i ve 

vztahu k ústavnímu pořádku (viz bod 4). Navrhovaná právní úprava sice směřuje ke zvýšení 

sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, nicméně byla připravena tak, aby byla pro 

subjekty únosná, v souladu s požadavky směrnice, a proto i plně slučitelná s požadavkem 

proporcionality. 

6.1.3. Další dotčená ustanovení  

S požadavkem záruky proti svévoli, uvedeném v předchozím bodě, úzce souvisí ustanovení 

článku 13 Úmluvy, které deklaruje právo na účinný vnitrostátní prostředek nápravy v případě 

porušení práva zaručeného Úmluvou. Ten je při správě daní, poplatků a jiných obdobných 

peněžitých plnění zajištěn možností využít řádné i mimořádné opravné prostředky a kromě 

toho i další prostředky, jako jsou námitky, stížnost nebo podnět na nečinnost, popř. možností 

domáhat se soudní ochrany, a také právem domáhat se náhrady škody a nemajetkové újmy, 

která byla porušením základního práva chráněného Úmluvou způsobena. Z tohoto hlediska je 

tedy soulad navrhované úpravy s Úmluvou zajištěn. 

Zákaz diskriminace vyjádřený v článku 14 Úmluvy směřuje proti takovému zacházení, kdy 

by s osobami, které jsou ve stejném nebo obdobném postavení, bylo zacházeno nerovně, nebo 

naopak, kdy by s osobami, které se nacházejí v odlišném postavení, bylo zacházeno stejně. 

Pokud by tento přístup neměl žádné opodstatnění, tedy pokud by nebyl opřen o žádný 

legitimní a objektivní důvod, byl by diskriminační. 

Navrhované zvýšení spotřební daně z cigaret je předloženo tak, aby dopadalo na všechny 

cenové segmenty rovnoměrně, a tudíž by nemělo docházet k jakékoliv diskriminaci 

či deformaci trhu. I zbylá úprava činěná v předloženém návrhu zákona je zakotvena tak, aby 

nedocházelo k rozličnému zacházení s osobami ve stejném nebo obdobném postavení. 

Navrhovaná právní úprava je tak v souladu s požadavkem Úmluvy zakazujícím diskriminaci. 

Na závěr lze konstatovat, že s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti je navrhovaná 

právní úprava plně slučitelná s Úmluvou. 

6.2. Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku 

Jednou z mezinárodních smluv v oblasti tabákových výrobků je Rámcová úmluva Světové 

zdravotnické organizace o kontrole tabáku vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí 

pod č. 71/2012 Sb. m. s. (dále jen „Rámcová úmluva o kontrole tabáku“), jejíž smluvní 

stranou je od 30. srpna 2012 i Česká republika. Článek 6 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku 

obsahuje daňová a cenová opatření, která jsou zaměřena na opatření vedoucí k vyšší ochraně 

lidského zdraví. K implementaci tohoto článku byly rovněž schváleny prováděcí pokyny, 

které obsahují obecná právně nezávazná doporučení v oblasti daňové politiky. Rámcová 

úmluva o kontrole tabáku přisuzuje každé smluvní straně svrchované právo na vlastní 

daňovou politiku v oblasti tabákových výrobků s tím, že by se měly brát do úvahy národní 

cíle v oblasti veřejného zdraví. V tomto ohledu je navrhovaná právní úprava v souladu 

s předpoklady stanovenými Rámcovou úmluvou o kontrole tabáku. 

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 

dokumentů. Lze tedy konstatovat, že navrhovaná právní úprava je plně v souladu 

s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
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7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 

Předpokládaný maximální celoroční dopad navrženého zvýšení sazeb spotřební daně 

z tabákových výrobků na příjmy státního rozpočtu je odhadován ve výši +3,3 mld. Kč v roce 

2016, +1,1 mld. Kč v roce 2017 a +1,4 mld. Kč v roce 2018. Dopady na příjmy státního 

rozpočtu byly vypočítány staticky, při jejich vyčíslení nebyly zvažovány změny chování 

spotřebitelů v důsledku navýšení cen tabákových výrobků. Odklon od spotřeby tabákových 

výrobků bude podle předpokladů Ministerstva financí alespoň zčásti dorovnán zlepšující 

se celkovou ekonomickou situací, a tím i ekonomickou situací spotřebitelů. 

U daně z přidané hodnoty se předpokládá v roce 2016 kladný rozpočtový dopad ve výši 

70 mil. Kč. V letech 2017 a 2018 je očekáván kladný rozpočtový dopad v řádu desítek 

milionů korun. Dopad u daně z přidané hodnoty odráží zvýšení základu pro výpočet daně 

z přidané hodnoty, neboť spotřební daň vstupuje do základu pro výpočet daně z přidané 

hodnoty. Inflační dopad zvýšení sazeb spotřební daně z cigaret by měl činit 0,245 procentních 

bodů v roce 2016, 0,076 procentních bodů v roce 2017 a 0,082 procentních bodů v roce 2018. 

Rozpočtové dopady zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků by mohly být 

ovlivněny přijetím návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a 

jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů, 

který navrhuje rozšíření opatření vedoucích k omezení kuřáctví a jako následek těchto 

opatření předpokládá snížení spotřeby tabákových výrobků. Tato opatření by ve svém 

důsledku mohla ovlivnit výši inkasa spotřební daně z tabákových výrobků. Návrh zákona je 

v rané fázi legislativního procesu, dopady se budou odvíjet od schválené podoby zákona, 

která může být odlišná od současného návrhu. 

Následující tabulka ilustruje dopady na jednotlivé cenové kategorie cigaret. Dopady 

jsou vyjádřeny meziročně v korunách na krabičku cigaret obsahující 20 ks cigaret.  

Tabulka č. 3: Dopady změn sazeb spotřební daně z tabákových výrobků na jednotlivé cenové 

kategorie cigaret (v Kč) 

 Konečná cena 

krabičky v roce 

2015 
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 

2016 dopad na konečnou 

cenu krabičky 
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

dopad na spotřební 

daň 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2017 dopad na konečnou 

cenu krabičky 
1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

dopad na spotřební 

daň 
1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

2018 dopad na konečnou 

cenu krabičky 
1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

dopad na spotřební 

daň 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Sazby spotřební daně z tabáku ke kouření a doutníků a cigarillos vzrostou následovně. 
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Tab. č. 4: Navrhované sazby spotřební daně z tabáku ke kouření a doutníků a cigarillos v letech 2016, 

2017 a 2018 

Datum 

účinnosti  

Doutníky a cigarillos 

(Kč/kus) 

Tabák ke kouření 

(Kč/kg) 

1. 1. 2016 1,64 2 142 

1. 1. 2017 1,67 2 185 

1. 1. 2018 1,71 2 236 

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

údajů 

Navrhovaná úprava nenaruší ochranu soukromí a osobních údajů. Veškeré údaje vyžadované 

po subjektech se budou týkat oblasti související s výkonem podnikatelské činnosti. 

9. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

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

9.1.  Přiměřenost 

Po stránce věcné představuje navržená právní úprava regulaci práv a povinností v oblasti daní, 

které lze ukládat pouze na základě zákona. Práva a povinnosti v daňové oblasti musí být 

regulovány právním předpisem o síle zákona jako jediným přiměřeným nástrojem.   

Jednou z hlavních charakteristik návrhu zákona je jednoznačnost a vnitřní bezrozpornost 

jednotlivých ustanovení, neboť jedině jednoznačné a jasně formulované ustanovení je méně 

náchylné z hlediska zneužití ke korupčnímu jednání, protože jeho výklad připouští minimální 

pochybnosti. 

Pokud jde o rozsah působnosti správního orgánu, je rozhodující jak zákonný okruh 

působností, tak míra diskrece, kterou zákon při výkonu jednotlivých působností správnímu 

orgánu umožňuje, resp. jakou míru diskrece zákon předpokládá. Jakýkoli normativní text 

zakotvující určitou míru diskrece sám o sobě představuje potenciální korupční riziko. Proto se 

při přípravě takového ustanovení vždy poměřuje nezbytnost zavedení takové diskrece daného 

orgánu s mírou zásahu do individuální sféry subjektu, o jehož právech a povinnostech by se 

v rámci této diskrece rozhodovalo. 

Navržená právní úprava nemění kompetence správních orgánů. 

9.2. Efektivita 

Z hlediska efektivity lze k předložené úpravě uvést, že k uložení i k vynucování splnění 

povinnosti při správě daní je věcně a místně příslušný správce daně (srov. § 13 a násl. zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), § 4 a násl. 

zákona č. 17/2012, o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o Celní správě České republiky“)). 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. 
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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 soustavou 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 okruhem daňových subjektů, 

vůči nimž regulace směřuje a jimž jsou práva a povinnosti stanovovány na principu rovnosti. 

9.3.  Odpovědnost 

Z hlediska odpovědnosti lze ke zvolené právní úpravě uvést, že z úpravy příslušnosti v rámci 

výkonu správy daní je vždy zřejmé, jaký konkrétní správce daně je v daném případě příslušný 

(srov. § 13 a násl. daňového řádu, § 4 a násl. zákona o Celní správě České republiky). 

Zvolená právní úprava vždy jasně reflektuje požadavek čl. 79 odst. 1 Ústavy, podle něhož 

musí být působnost správního orgánu stanovena zákonem. 

Odpovědnou osobou na straně správce daně je v daňovém řízení vždy úřední osoba. (např. 

zaměstnanec v příslušném orgánu Celní správy České republiky, srov. § 12 daňového řádu). 

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 (§ 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. V oblasti spotřebních daní se jedná o strukturu 

orgánů Celní správy České republiky. Soustava orgánů je koncipována na klasickém 

hierarchickém principu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých orgánů, které soustavu tvoří. 

Vlastní orgány i soustava jako celek fungují na obvyklém monokratickém principu řízení. 

Působnost správce daně prvního stupně je tak svěřena 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.  

9.4.  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 
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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).  

9.5.  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 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 podle 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 podle § 69 daňového 

řádu. 

10.  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo zpracováno na základě výjimky z povinnosti 

vypracovat toto hodnocení dle Legislativních pravidel vlády čl. 76 odst. 2 udělené předsedou 

Legislativní rady vlády dne 28. ledna 2015, neboť předmět navrhované úpravy je svou 

povahou parametrickou změnou ve smyslu Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA), bod 3.8 písm. f). 
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II. Zvláštní část 

K čl. I 

K bodu 1 (§ 13c písm. b), § 20 odst. 1, § 22b odst. 1, § 33d) 

Do ustanovení o zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od 

daně, k provozování daňového skladu a pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci 

úřední z důvodu nečinnosti se doplňuje, že pokud je tato nečinnost způsobena z vážných nebo 

objektivních důvodů, správce daně dané povolení nezruší. Objektivní důvody lze spatřovat 

například v postižení mimořádnou událostí, zejména živelní, tedy například v události, které 

držitel povolení nemůže vlastní vůlí ovlivnit. Vážné důvody lze posuzovat například 

ve vztahu k držiteli povolení a jeho situaci. Příkladem může být zdravotní stav držitele 

povolení, který mu znemožňuje řádný výkon povolené činnosti. Další příklad vážného nebo 

objektivního důvod lze spatřovat v podnikání se specifickými vybranými výrobky, jejichž 

dodání je nepravidelné, avšak držitel povolení nemůže splnit podmínky pro jednorázové 

přijímání vybraných výrobků. 

K bodu 2 (§ 22b odst. 2) 

Navrhuje se zrušit tvrdost vůči oprávněnému příjemci pro opakované přijímání vybraných 

výrobků. V případě, že mu bylo zrušeno povolení pro opakované přijímání vybraných 

výrobků z důvodu, že 3 měsíce nepřijímal vybrané výrobky, nebude se ho týkat dvouletá 

lhůta, po kterou si podle dosavadní úpravy nemohl podat návrh na vydání nového povolení 

pro opakované přijímání vybraných výrobků. Tímto návrhem se sjednocuje úprava povolení 

pro opakované přijímání vybraných výrobků a povolení k provozování daňového skladu 

(srov. § 20 odst. 3). 

K bodu 3 (§ 42c odst. 1) 

Legislativní text obsažený v tomto a bezprostředně navazujícím novelizačním bodu vychází 

ze stávajícího ustanovení § 42c odst. 1 a věcně spolu souvisí. Novou úpravu je možno nalézt 

v odstavci 1 písmena b) a c) a v odstavci 2 písm. b). 

Nová úprava umožní správci daně uvolnit zajištěné vybrané výrobky, které byly dopravovány 

s dokladem, který v dané situaci vyžaduje zákon, ale který obsahuje nesprávné nebo 

nepravdivé údaje. Vybrané výrobky mohou být v rámci řízení uvolněny, pokud účastník 

řízení prokáže jejich zdanění (například evidencemi, objasněním nesrovnalostí v dokladu, 

atp.), resp. jejich oprávněné nabytí bez daně (důkazní břemeno zde leží na straně účastníka 

řízení). Pokud je v rámci řízení prokázáno, že doklad po objasnění nesrovnalostí odpovídá 

požadavkům zákona, lze jej uznat jako doklad prokazující zdanění. V případech, kdy zákon 

vyžaduje jiné doklady (např. podle § 6 zákona a jiné), postupuje se v těchto situacích 

obdobně. Obdoba se zakotvuje také pro skladování. Nesprávné nebo nepravdivé údaje mohou 

vzniknout z nepozornosti či chybou v psaní a počtech. Tyto chyby mohou vzniknout 

například v průběhu přepravy, neboť může docházet k postupnému odkládání zboží a je nutno 

po každé změně znovu spočítat množství zboží a vyčíslit daň. Pokud se tedy u zajištěných 

vybraných výrobků následně prokáže, že ačkoli byly dopravovány s dokladem 

obsahujícím nesprávné či nepravdivé údaje, ale byly řádně zdaněny, resp. nabyty oprávněně 

bez daně, nebude docházet k jejich propadnutí nebo zabrání, ale budou uvolněny. 

Správce daně tedy při praktické kontrole dopravovaných nebo skladovaných vybraných 

výrobků ověřuje doklady a porovnává shodu údajů na nich uvedených se skutečností. Má-li 

správce daně pochybnosti o údajích uvedených na dokladech, musí vyhodnotit, zda tyto 

nesrovnalosti jsou takové intenzity, že lze zpochybnit doklad jako takový. Správce daně zváží, 

zda se jedná o doklad, který v dané situaci vyžaduje zákon a že doprava není prováděna bez 
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dokladu, případně zda se jedná o doklad podle zákona, který však obsahuje nesprávné nebo 

nepravdivé údaje, které je třeba dodatečně prověřit. 

V rámci prověřování se může jednat například o to, zda není doklad pozměněný nebo 

padělaný, zda byl řádně vystaven a je u výstavce evidován bezvadný doklad prokazující 

zdanění vybraných výrobků v rámci obchodního řetězce, zda byla doprava vybraných 

výrobků řádně oznámena a poskytnuto zajištění daně, zda okolnosti nenasvědčují 

protiprávnímu uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu, nebo zda jsou 

zajištěné vybrané výrobky prokazatelně vedeny povinnými osobami v evidencích podle 

platných právních předpisů.    

K bodu 4 (§ 42c odst. 2) 

Legislativní text obsažený v tomto bodu vychází ze stávajícího ustanovení § 42c odst. 1 písm. 

b). Novou úpravu je možno nalézt v odstavci 2 písm. b). 

Nová úprava umožní správci daně uvolnit dopravní prostředek, který dopravoval vybrané 

výrobky s dokladem, který v dané situaci vyžaduje zákon, ale který obsahuje nesprávné nebo 

nepravdivé údaje. Dopravní prostředek může být v rámci řízení uvolněn, pokud účastník 

řízení prokáže zdanění vybraných výrobků (například evidencemi, objasněním nesrovnalostí 

v dokladu, atp.), resp. jejich oprávněné nabytí bez daně (důkazní břemeno zde leží na straně 

účastníka řízení). Pokud je v rámci řízení prokázáno, že doklad po objasnění nesrovnalostí 

odpovídá požadavkům zákona, lze jej uznat jako doklad prokazující zdanění. V případech, 

kdy zákon vyžaduje jiné doklady (např. podle § 6 zákona a jiné), postupuje se v těchto 

situacích obdobně. Nesprávné nebo nepravdivé údaje mohou vzniknout z nepozornosti či 

chybou v psaní a počtech. Tyto chyby mohou vzniknout například v průběhu přepravy, neboť 

může docházet k postupnému odkládání zboží a je nutno po každé změně znovu spočítat 

množství zboží a vyčíslit daň. Pokud se následně prokáže, že vybrané výrobky byly 

dopravovány s dokladem obsahujícím nesprávné či nepravdivé údaje, ale byly řádně zdaněny, 

resp. nabyty oprávněně bez daně, nebude docházet k  propadnutí nebo zabrání dopravního 

prostředku.  

K bodu 5  (§ 42e odst. 3) 

Navrhuje se zakotvit minimální hranici 100 Kč pro stanovení výše náhrady nákladů. 

Důvodem této úpravy je princip hospodárnosti, neboť náklady na straně správce daně spojené 

s rozhodnutím o výši náhrady nákladů (stanovení náhrady nákladů, doručení rozhodnutí), 

případně následné vymáhání takto nízké částky častokrát převyšují inkaso z dané pohledávky. 

K bodu 6  (§ 57 odst. 2) 

V tomto novelizačním bodu dochází k doplnění další podmínky, kdy nevzniká nárok na 

vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu 

(tzv. zelená nafta). Doplnění vychází z ustanovení čl. 1 odst. 4 písm. a) nařízení Komise (EU) 

č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Toto ustanovení konkrétně stanovuje povinnost 

členského státu poskytujícího veřejnou podporu dle uvedeného nařízení zapracovat do 

pravidel pro poskytnutí veřejné podpory výslovné vyloučení vyplacení veřejné podpory 

osobě, na niž byl vydán slovy tohoto nařízení inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí 

Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem. 

Nejprve musí Evropská komise vydat rozhodnutí, kterým podporu prohlásí vůči konkrétním 

subjektům za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem. Toto rozhodnutí směřuje vůči 

členskému státu, který musí přijmout veškerá nezbytná opatření, resp. využít všech 

vnitrostátních institutů, které má k dispozici, aby tuto podporu od v rozhodnutí Evropské 

komise stanovených příjemců získal zpět. Součástí rozhodnutí Evropské komise je stanovení 
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lhůty pro členský stát k vybrání podpory (standardně 4 měsíce). Základní vnitrostátní právní 

úpravu lze nalézt v zákoně č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 

podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 

V ustanovení § 7 tohoto zákona je stanovena povinnost příjemce podpory navrátit 

poskytnutou podporu poskytovateli. Zároveň je zde stanoveno, že poskytovatel je ten, který za 

členský stát zajišťuje navrácení podpory a který tak musí přijmout veškerá nezbytná opatření 

k zajištění navrácení podpory. 

Povinnost navrátit podporu (v našem případě vrácení spotřební daně) v návaznosti na 

rozhodnutí Evropské komise, jímž byla jakákoliv veřejná podpora poskytnutá osobě 

podnikající podle zákona upravujícího zemědělství prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s 

vnitřním trhem, se na tuto osobu bude vztahovat i za situace, kdy bude rozhodnuto 

o neslučitelnosti jiné veřejné podpory poskytnuté této osobě. Skutečnost, že osoba podnikající 

podle zákona upravujícího zemědělství nemá povinnost navrátit podporu v návaznosti na 

rozhodnutí Evropské komise, bude muset tato osoba potvrdit v daňovém přiznání nebo 

přiložením čestného prohlášení k daňovému přiznání. 

K bodu 7 (§ 60d odst. 1 písm. b)) 

Do ustanovení o zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od 

daně, k provozování daňového skladu a pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci 

úřední z důvodu nečinnosti se doplňuje, že pokud je tato nečinnost způsobena z vážných nebo 

objektivních důvodů, správce daně dané povolení nezruší. Objektivní důvody lze spatřovat 

například v postižení mimořádnou událostí, zejména živelní, tedy například v události, které 

držitel povolení nemůže vlastní vůlí ovlivnit. Vážné důvody lze posuzovat například 

ve vztahu k držiteli povolení a jeho situaci. Příkladem může být zdravotní stav držitele 

povolení, který mu znemožňuje řádný výkon povolené činnosti. Další příklad vážného nebo 

objektivního důvod lze spatřovat v podnikání se specifickými vybranými výrobky, jejichž 

dodání je nepravidelné, avšak držitel povolení nemůže splnit podmínky pro jednorázové 

přijímání vybraných výrobků. 

K bodu 8  (§ 104 odst. 1 – účinnost 1. ledna 2016) 

Návrh zákona je předkládán za účelem splnění minimálních požadavků zdanění cigaret 

stanovených v článku 10 směrnice. Jedním z požadavků je zajištění minimálního specifického 

zdanění cigaret odpovídající 90 eurům na 1000 kusů cigaret. V roce 2014 byl specifický 

minimální požadavek splněn a v roce 2015 uplatňuje Česká republika výjimku podle článku 

18 odst. 2 směrnice. Pro rok 2016 je však potřeba upravit sazby tak, aby bylo dosaženo 

minimálního zdanění cigaret. 

Minimální sazba daně zaručí splnění této minimální specifické podmínky. Pevná sazba daně 

je přizpůsobena takovým způsobem, aby navrhované zvýšení sazeb mělo rovnoměrný dopad 

na všechny cenové kategorie cigaret. Mimoto je u nastavení struktury sazeb spotřební daně 

z cigaret důležité splnit také minimální procentní požadavek směrnice, podle kterého musí 

zdanění odpovídat 60 % vážené maloobchodní prodejní ceny. 

Tabulka č. 5 Ilustrace dopadů návrhu zákona na vybrané cenové kategorie cigaret (v Kč) 

Konečná cena krabičky 

v roce 2015  
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 

Dopad na konečnou 

cenu krabičky 
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Dopad na spotřební daň  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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V návrhu zákona dále dochází ke zvýšení poměru zdanění tabáku ke kouření vůči 

minimálnímu zdanění cigaret o 5 p. b. Současně se zvyšuje i zdanění doutníků a cigarillos. 

Tabulka č. 6 Navrhované sazby spotřební daně z tabáku ke kouření a doutníků a cigarillos v roce 2016 

Datum 

účinnosti  

Doutníky a cigarillos 

(Kč/kus) 

Tabák ke kouření 

(Kč/kg) 

1. 1. 2016 1,64 2 142 

Předpokládaný maximální celoroční dopad navrženého zvýšení sazeb spotřební daně 

z tabákových výrobků na příjmy státního rozpočtu je odhadován ve výši +3,3 mld. Kč. 

Dopady na příjmy státního rozpočtu byly vypočítány staticky, při jejich vyčíslení nebyly 

zvažovány změny chování spotřebitelů v důsledku navýšení cen tabákových výrobků. Odklon 

od spotřeby tabákových výrobků bude podle předpokladů Ministerstva financí alespoň zčásti 

dorovnán zlepšující se celkovou ekonomickou situací, a tím i ekonomickou situací 

spotřebitelů. 

U daně z přidané hodnoty se předpokládá kladný rozpočtový dopad ve výši 70 mil. Kč oproti 

účinné právní úpravě. Dopad u daně z přidané hodnoty odráží zvýšení základu pro výpočet 

daně z přidané hodnoty, neboť spotřební daň vstupuje do základu pro výpočet daně z přidané 

hodnoty. 

K bodu 9 (§ 104 odst. 1 – účinnost 1. ledna 2017) 

S cílem zajistit předvídatelnost daňových příjmů a stabilitu podnikatelského prostředí dochází 

k navýšení sazby spotřební daně i v dalších letech. Požadavek na zajištění víceletého plánu 

zdanění tabákových výrobků byl opakovaně předkládán v tzv. sazbové novele zákona o 

spotřebních daních a setkává se s podporou tabákového průmyslu. Návrh proto obsahuje 

tříletý plán úprav sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. 

Víceletý plán je založen na mírném a pravidelném zvyšování spotřební daně z tabákových 

výrobků, které je pro spotřebitele přijatelnější než výrazné skokové navýšení daně. Pravidelné 

a mírné zvyšování daně napomůže předejít výraznému růstu černého trhu s tabákovými 

výrobky, který hrozí právě při výrazném jednorázovém zvýšení ceny tabákových výrobků. 

Návrh sazeb spotřební daně z cigaret  pro rok 2017 představuje cca 2% růst zdanění u všech 

cenových segmentů cigaret.  

Tabulka č. 7 Ilustrace dopadů návrhu zákona na vybrané cenové kategorie cigaret 

Konečná cena krabičky 

v roce 2015 (v Kč) 
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 

Dopad na konečnou 

cenu krabičky (v Kč) 
1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Dopad na spotřební daň 

(v Kč) 
1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Dopad na spotřební daň 

relativně (v %) 
2,0 2,0 2,0 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 

Adekvátně k minimálnímu zdanění cigaret je navrhováno zvýšení sazeb spotřební daně 

z tabáku ke kouření a doutníků a cigarillos. 
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Tabulka č. 8 Navrhované sazby spotřební daně z tabáku ke kouření a doutníků a cigarillos v roce 2017 

Datum 

účinnosti  

Doutníky a cigarillos 

(Kč/kus) 

Tabák ke kouření 

(Kč/kg) 

1. 1. 2017 1,67 2 185 

Předpokládaný maximální celoroční dopad navrženého zvýšení sazeb spotřební daně 

z tabákových výrobků na příjmy státního rozpočtu je odhadován ve výši +1,1 mld. Kč. 

Dopady na příjmy státního rozpočtu byly vypočítány staticky, při jejich vyčíslení nebyly 

zvažovány změny chování spotřebitelů v důsledku navýšení cen tabákových výrobků. Odklon 

od spotřeby tabákových výrobků bude podle předpokladů Ministerstva financí alespoň zčásti 

dorovnán zlepšující se celkovou ekonomickou situací, a tím i ekonomickou situací 

spotřebitelů. 

U daně z přidané hodnoty se předpokládá dodatečný kladný rozpočtový dopad v řádu desítek 

milionů korun. Dopad u daně z přidané hodnoty odráží zvýšení základu pro výpočet daně z 

přidané hodnoty, neboť spotřební daň vstupuje do základu pro výpočet daně z přidané 

hodnoty. 

K bodu 10 (§ 104 odst. 1 – účinnost 1. ledna 2018) 

Návrh sazeb spotřební daně z cigaret v roce 2018 představuje v průměru 2,2% růst zdanění 

u všech cenových segmentů cigaret.  

Tabulka č. 9 Ilustrace dopadů návrhu zákona na vybrané cenové kategorie cigaret 

Konečná cena krabičky 

v roce 2015 (v Kč) 
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 

Dopad na konečnou 

cenu krabičky (v Kč) 
1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Dopad na spotřební daň 

(v Kč) 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Dopad na spotřební daň 

relativně (v %) 
2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 

Adekvátně k minimálnímu zdanění cigaret je navrhováno zvýšení sazeb spotřební daně 

z tabáku ke kouření a doutníků a cigarillos. 
Tabulka č. 10 Navrhované sazby spotřební daně z tabáku ke kouření a doutníků a cigarillos v roce 

2018 

Datum 

účinnosti  

Doutníky a cigarillos 

(Kč/kus) 

Tabák ke kouření 

(Kč/kg) 

1. 1. 2018 1,71 2 236 

Předpokládaný maximální celoroční dopad navrženého zvýšení sazeb spotřební daně 

z tabákových výrobků na příjmy státního rozpočtu je odhadován ve výši +1,4 mld. Kč. 

Dopady na příjmy státního rozpočtu byly vypočítány staticky, při jejich vyčíslení nebyly 

zvažovány změny chování spotřebitelů v důsledku navýšení cen tabákových výrobků. Odklon 

od spotřeby tabákových výrobků bude podle předpokladů Ministerstva financí alespoň zčásti 

dorovnán zlepšující se celkovou ekonomickou situací, a tím i ekonomickou situací 

spotřebitelů. 

U daně z přidané hodnoty se předpokládá dodatečný kladný rozpočtový dopad v řádu desítek 

milionů korun. Dopad u daně z přidané hodnoty odráží zvýšení základu pro výpočet daně 
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z přidané hodnoty, neboť spotřební daň vstupuje do základu pro výpočet daně z přidané 

hodnoty. 

K čl. II - účinnost 

Vzhledem k tomu, že se jedná o víceletý plán navýšení zdanění tabákových výrobků, je 

účinnost jednotlivých změn navržena pravidelně, vždy s odstupem celého kalendářního roku. 

Důvodem k takovému postupu je snaha vytvořit prostor pro postupné zapracování 

jednotlivých změn sazeb daně do cen pro konečné spotřebitele. Chce se tak předejít 

skokovému navýšení cen, které by se v konečném důsledku mohlo projevit přechodem ke 

spotřebě nelegálních výrobků a růstu černého trhu. 
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