
II. 

N á v r h  

VYHLÁŠKA 

ze dne ... 2018, 

o tabákových nálepkách 

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., 

zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 157/2015 Sb., k provedení § 131 písm. a) až g) tohoto 

zákona: 

§ 1 

Rozměr a vzory tabákové nálepky 

(1) Tabáková nálepka je vydávána v těchto rozměrech: 

a) 16 mm x 32 mm, 

b) 20 mm x 44 mm.  

(2) Tabáková nálepka je tištěna ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým 

hlubotiskem. 

(3) Ofsetový ceninový podtiskový rastr 

a) je vytvořen kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně 

tvoří jednotný celek symetrický k oběma osám tabákové nálepky a 

b) obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou obsahující 

opakující se text „ČESKÁ REPUBLIKA“. 

(4) Liniovým hlubotiskem je v šedé barvě vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky 

stylizovaný stočenými tabákovými lístky překrytými ve střední části tabákové nálepky 

oválem, ve kterém se při naklopení nálepky zobrazí písmena „CZ“.  

(5) Vzory tabákové nálepky jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

§ 2 

Náležitosti tabákové nálepky 

(1) Tabáková nálepka obsahuje tyto náležitosti: 

a) v případě cigaret 

1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně, 

2.  počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě, 

3.  cenu pro konečného spotřebitele, 

b) v případě doutníků a cigarillos 

1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně, 

2.  počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě, 

c) v případě tabáku ke kouření 

1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně, 

2.  množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech. 

(2) Náležitosti tabákové nálepky jsou vytištěné na obou stranách tabákové nálepky 

rovnoběžně s kratšími stranami tabákové nálepky. 
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(3) Náležitosti tabákové nálepky jsou vytištěné černou barvou. 

§ 3 

Umístění tabákové nálepky 

(1) Tabáková nálepka se nalepí rubovou stranou na jednotkové balení určené k přímé 

spotřebě způsobem, který vyloučí její opakované použití. 

(2) Tabáková nálepka musí být umístěna pod průhledný přebal jednotkového balení, 

pokud se tento přebal používá. 

§ 4 

Objednávka tabákových nálepek 

(1) V objednávce tabákových nálepek odběratel uvede rozměr tabákové nálepky a jejich 

počet, který u 

a) cigaret odpovídá násobkům počtu tabákových nálepek na jednom archu,  

b) doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření odpovídá násobkům čísla 

1. 15 v případě tabákových nálepek o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo 

2. 11 v případě tabákových nálepek o rozměru 20 mm x 44 mm. 

(2) Vzor objednávky tabákových nálepek je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

§ 5 

Vydávání tabákových nálepek 

(1) Tabákové nálepky se vydávají v arších formátu 500 mm x 450 mm. Na jednom archu 

je vytištěno  

a) 375 ks tabákových nálepek v případě tabákové nálepky o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo 

b) 220 ks tabákových nálepek v případě tabákové nálepky o rozměru 20 mm x 44 mm. 

(2) Tabákové nálepky pro doutníky, cigarillos a tabák ke kouření lze vydat na části archu 

v množství odpovídající násobkům čísla 

a) 15 v případě tabákových nálepek o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo 

b) 11 v případě tabákových nálepek o rozměru 20 mm x 44 mm. 

(3) Pokud na základě požadavku odběratele vydá pověřený správce daně tabákové 

nálepky na vratné paletě, je odběratel povinen uhradit zálohu ve výši pořizovací ceny této 

palety. Záloha na vratnou paletu se odběrateli vrátí při vrácení této palety. 

§ 6 

Evidence tabákových nálepek 

(1) Vzory evidence odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek jsou 

uvedeny samostatně pro tabákové nálepky určené pro 

a) cigarety, 

b) doutníky a cigarillos, 

c) tabák ke kouření. 

(2) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. 
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§ 7 

Záznam o výsledku inventury tabákových nálepek 

Vzor záznamu o výsledku inventury tabákových nálepek je uveden v příloze č. 4 k této 

vyhlášce. 

§ 8 

Vracení tabákových nálepek 

Poškozené tabákové nálepky se vrací 

a)  vylepené na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce, nebo 

b)  v arších, pokud je zachován plný počet tabákových nálepek; na okraj lícové strany archu 

se uvede jméno, příjmení a podpis 

1. úřední osoby pověřeného správce daně a  

2. odběratele. 

§ 9 

Oznámení vyhlášky Evropské unii 

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 

předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 

§ 10 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 

1. Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových 

výrobků. 

2. Vyhláška č. 276/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání 

tabákových nálepek při značení tabákových výrobků. 

3. Vyhláška č. 72/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání 

tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky 

č. 276/2005 Sb. 

4. Vyhláška č. 203/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání 

tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 11 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2019. 

 

Ministryně financí: 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2018 Sb. 

Vzory tabákové nálepky 

  

Vzor č. 1: Tabáková nálepka pro jednotkové balení cigaret 
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Vzor č. 2: Tabáková nálepka pro jednotkové balení doutníků a cigarillos 
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Vzor č. 3: Tabáková nálepka pro jednotkové balení tabáku ke kouření 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWPJHZT0)



 - 7 - 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2018 Sb. 

Vzor objednávky tabákových nálepek 

 

OBJEDNÁVKA TABÁKOVÝCH NÁLEPEK 

Odběratel1): 

a) provozovatel výrobního daňového skladu (výrobce) 

b) provozovatel daňového skladu oprávněný přijímat tabákové výrobky 

c) oprávněný příjemce 

d) dovozce 

Obchodní firma: 
 

IČ/DIČ: 
 

Sídlo: 
 

         
Písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně: 

 

Rozměr tabákové 

nálepky v (mm) 

Obsah 

jednotkového 

balení 

(ks, g) 

Cena pro konečného 

spotřebitele za 

jednotkové balení 

cigaret 

Počet 

tabákových 

nálepek 

Hodnota 

tabákových 

nálepek 

         

         

     

     

     

     

         

         

         

         

         

 

 
Celkem     

     

     

   Datum:  Podpis odběratele: 

   

   
 

1) Odběratel zvolí jednu z možností podle svého daňového postavení.  
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2018 Sb. 

Vzory evidence odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek  

 

EVIDENCE TABÁKOVÝCH NÁLEPEK ODEBRANÝCH 

PRO CIGARETY/DOUTNÍKY A CIGARILLOS/TABÁK KE KOUŘENÍ1) 

Odběratel 

Obchodní firma: 

IČ/DIČ: 

Sídlo: 

         

Rozměr tabákové nálepky2): □ 16 mm x 32 mm     □ 20 mm x 44 mm 

 

Písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně: 

 

Obsah jednotkového balení 

(ks, g) 

Cena pro konečného 

spotřebitele za jednotkové 

balení cigaret 

Počet tabákových nálepek 

      

      

      

   

   

   

   

   

      

   

      

      

 
Celkem:   

   

   

Datum: Podpis odběratele: 

   

   

Vysvětlivka: 

1) Odběratel uvede pouze jednu z těchto tří kategorií. 

2) Odběratel vybere pouze jednu z těchto dvou variant. 
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EVIDENCE TABÁKOVÝCH NÁLEPEK 

POUŽITÝCH NA DAŇOVÉM ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

PRO CIGARETY/DOUTNÍKY A CIGARILLOS/TABÁK KE KOUŘENÍ1) 

Odběratel 

Obchodní firma: 

IČ/DIČ: 

Sídlo: 

         

Rozměr tabákové nálepky2): □ 16 mm x 32 mm     □ 20 mm x 44 mm 

 

Písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně: 

 

Datum 

vydání do 

výroby 

Obsah 

jednotkového 

balení 

(ks, g) 

Cena pro 

konečného 

spotřebitele 

za jednotkové 

balení cigaret 

Počet tabákových nálepek 

vydaných 

do výroby 
použitých poškozených 

            

            

            

            

            

      

      

      

      

      

      

      

            

            

            

  

Celkem:       

      

      

Datum:  Podpis odběratele:   

      

      

Vysvětlivka: 

1) Odběratel uvede pouze jednu z těchto tří kategorií. 

2) Odběratel vybere pouze jednu z těchto dvou variant. 
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EVIDENCE TABÁKOVÝCH NÁLEPEK 

POUŽITÝCH MIMO DAŇOVÉ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

PRO CIGARETY/DOUTNÍKY A CIGARILLOS/TABÁK KE KOUŘENÍ1) 

Odběratel 

Obchodní firma: 

IČ/DIČ: 

Sídlo: 

         

Rozměr tabákové nálepky2): □ 16 mm x 32 mm     □ 20 mm x 44 mm 

 

Písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně: 

 

Datum 

odeslání 

Obsah 

jednotkového 

balení 

(ks, g) 

Cena pro 

konečného 

spotřebitele 

za jednotkové 

balení cigaret 

Počet tabákových nálepek 

zaslaných mimo 

daňové území 

České republiky 

použitých poškozených 

            

            

            

            

      

      

      

      

      

            

            

            

            

  
Celkem:       

      

      

Datum:  Podpis odběratele:   

      

      

Vysvětlivka: 

1) Odběratel uvede pouze jednu z těchto tří kategorií. 

2) Odběratel vybere pouze jednu z těchto dvou variant. 
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EVIDENCE VRÁCENÝCH TABÁKOVÝCH NÁLEPEK 

PRO CIGARETY/DOUTNÍKY A CIGARILLOS/TABÁK KE KOUŘENÍ1) 

Odběratel 

Obchodní firma: 

IČ/DIČ: 

Sídlo: 

         

Rozměr tabákové nálepky2): □ 16 mm x 32 mm      □ 20 mm x 44 mm 

 

Písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně: 

 

Datum vrácení 

Obsah 

jednotkového 

balení 

(ks, g) 

Cena pro 

konečného 

spotřebitele za 

jednotkové 

balení cigaret 

Počet tabákových nálepek 

vrácených 

celkem 
uznáno3) neuznáno3) 

            

            

      

      

            

      

            

      

      

      

      

      

            

            

  
Celkem:       

      

      

Datum:  Podpis odběratele:   

      

      

Vysvětlivka: 

1) Odběratel uvede pouze jednu z těchto tří kategorií. 

2) Odběratel vybere pouze jednu z těchto dvou variant. 

3) Tento sloupec vyplňuje správce daně.  
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. …/2018 Sb. 
 

Vzor záznamu o výsledku inventury tabákových nálepek 
 

ZÁZNAM O VÝSLEDKU INVENTURY TABÁKOVÝCH NÁLEPEK 

Odběratel   

Obchodní firma: 

IČ/DIČ: 

Sídlo: 

Písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně: 

Druh 

tabákového 

výrobku 

(kód TN)1) 

Počet tabákových nálepek 

převedených 

z předchozího 

období2) 

odebraných3) 

použitých na 

jednotkových 

baleních uvedených 

do volného 

daňového oběhu4) 

vrácených5) ztracených6) 
převáděných do 

dalšího období7) 

odpovídající 

rozdílu8) 

                

                 

        

        

                

Celkem                 

        

Datum:   Podpis odběratele:     
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Vysvětlivky: 

1) Do tohoto sloupce se zaznamenávají následující číselné kódy tabákových nálepek: 

- Pro cigarety je používán číselný kód tabákové nálepky ve složeném stavu, kde čitatel označuje počet kusů cigaret v jednotkovém balení (krabičce) 

a jmenovatel označuje cenu pro konečného spotřebitele, tzn. např.: 20/80 (20 kusů cigaret v krabičce, cena za krabičku 80 Kč) nebo 23/100 (23 kusů 

cigaret v krabičce, cena za krabičku 100 Kč). 

- Pro doutníky a cigarillos je používán složený číselný a písmenný kód tabákové nálepky, kde číselný kód označuje počet kusů doutníků nebo cigarillos 

v jednotkovém balení (krabičce) a písmenný kód označuje (deklaruje) množstevní jednotku (kusy) -   tzn. např.: 20 ks (20 kusů cigarillos v krabičce) 

nebo 1 ks (1 samostatný doutník). 

- Pro tabák ke kouření je používán složený číselný a písmenný kód tabákové nálepky, kde číselný kód označuje hmotnost tabáku v gramech 

v jednotkovém balení (krabičce) a písmenný kód označuje (deklaruje) jednotku hmotnosti (gramy) - tzn. např.: 30 g (30gramové balení tabáku 

ke kouření v krabičce) nebo 250 g (250gramové balení tabáku). 

2) Tento sloupec se vyplňuje pouze v případě, pokud se sazba spotřební daně nemění k 1. lednu kalendářního roku, za který je inventura provedena. 

V takovém případě se do tohoto sloupce zaznamenává počet tabákových nálepek (odebraných, ale dosud na jednotkových baleních nepoužitých, 

a použitých na jednotkových baleních, která dosud nebyla uvedena do volného daňového oběhu), které daňový subjekt držel k 31. prosinci předcházejícího 

roku a převedl je k 1. lednu do kalendářního roku, za který se inventura provádí. 

3) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek odebraných odběratelem za kalendářní rok, za který se inventura provádí.  

4) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek použitých na jednotkových baleních, která byla uvedena do volného daňového oběhu. 

5) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek, které odběratel vrátil pověřenému správci daně podle § 122 odst. 1 zákona o spotřebních 

daních (poškozené tabákové nálepky) nebo § 122 odst. 3 zákona o spotřebních daních (nepoužité tabákové nálepky). 

6) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek, které nebyly odběratelem použity ani vráceny (např. zničené při výrobě, odcizené společně 

se zbožím při přepravě v režimu podmíněného osvobození od daně). 

7) Tento sloupec se vyplňuje pouze v případě, pokud se sazba spotřební daně nemění k 1. lednu následujícího kalendářního roku. V takovém případě 

se do tohoto sloupce zaznamenává počet tabákových nálepek (odebraných, ale dosud na jednotkových baleních nepoužitých, a použitých na jednotkových 

baleních, která dosud nebyla uvedena do volného daňového oběhu), které odběratel převedl k datu 31. prosince kalendářního roku, za který se inventura 

provádí, do kalendářního roku následujícího. 

8) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek (i) odebraných, ale dosud na jednotkových baleních nepoužitých, a (ii) tabákových nálepek 

použitých na jednotkových baleních, která již byla uvedena do volného daňového oběhu. Tento počet tabákových nálepek se stanoví jako součet sloupce 2 

a 3, od něhož se odečte součet sloupců 4 až 7. Tento sloupec reflektuje situace z praxe, kdy subjekt např. předložil vyšší stav užitých tabákových nálepek, 

než měl skutečně odebráno. 
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II. 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. …/2018 Sb. 

Vzor formuláře pro vylepení poškozených tabákových nálepek  

Formulář pro vylepení poškozených tabákových nálepek č. ...../.... 1) 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

          

 

    

          

 

    

          

 

    

                

                

9 10 11 12 13 14 15 16 

          

 

    

          

 

    

          

 

    

                

                

17 18 19 20 21 22 23 24 

          

 

    

          

 

    

          

 

    

                

                

25 26 27 28 29 30 31 32 

          

 

    

          

 

    

          

 

    

                

        

Podpis odběratele: 

 

        

Za pověřeného správce daně převzal: 

 

        

Datum:   Podpis:                          

        

Vysvětlivka: 

1) Formulář musí být ve formátu A3 nebo A4 (počet políček bude odpovídat velikosti tohoto formátu 

a rozměru tabákové nálepky). Na konkrétní formulář odběratel uvede před lomítko pořadové číslo, 

za lomítko rok. 
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