
 

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 

Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře 

a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah  

Čl. I 

Bod 8 

8. V § 104 odstavec 1 zní: 

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text 
Sazba daně 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 % 1,39 Kč/kus 

celkem nejméně 

však 

2,52 Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos 
  1,64 Kč/kus   

tabák 

ke kouření 
  2 142 Kč/kg   

“. 

32011L0064 Čl. 10 odst. 2 

 

 

 

 

 

Čl. 18 odst. 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. 

 

Členské státy mohou při ročních úpravách uvedených v 

odstavci 1 zachovat v platnosti dosavadní částky 

spotřebních daní, pokud by z přepočtu výše spotřebních 

daní vyjádřené v euru vyplývalo zvýšení spotřební daně 

vyjádřené v národní měně o méně než o 5 % nebo 5 EUR, 

podle toho, co je nižší. 

Čl. I 

Bod 9 

9. V § 104 odstavec 1 zní: 

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text 
Sazba daně 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 % 1,42 Kč/kus 

celkem nejméně 

však 

2,57 Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos 
  1,67 Kč/kus   

tabák 

ke kouření 
  2 185 Kč/kg   

“. 

32011L0064 Čl. 10 odst. 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. 
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Čl. I 

Bod 10 

10. V § 104 odstavec 1 zní: 

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text 
Sazba daně 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 % 1,46 Kč/kus 

celkem nejméně 

však 

2,63 Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos 
  1,71 Kč/kus   

tabák 

ke kouření 
  2 236 Kč/kg   

“. 

 

32011L0064 Čl. 10 odst. 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. 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

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