
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: IV.
、、、

 

 

Návrh vyhlášky o tabákových nálepkách 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 2. února 2018, s termínem dodání 

stanovisek do 23. února 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 

dopravy 

1. D Doporučujeme ustanovení § 2 návrhu vyhlášky vypustit bez náhrady, 

neboť překračuje zákonné zmocnění uvedené v § 131 ve spojení s § 

139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“). Zákon o 

spotřebních daních totiž nepředpokládá, že by vyhláška upravovala 

náležitosti tabákové nálepky. 

Vysvětleno. 

Prosté vyčlenění náležitostí tabákové nálepky do samostatného 

paragrafu nemůže způsobit překročení zákonného zmocnění. Náležitosti 

tabákové nálepky jsou nedílnou součásti vzoru tabákové nálepky, pro 

nějž zmocnění v § 131 písm. a) zákona o spotřebních daních dáno je. 

Již dnes jsou náležitosti ve stávající vyhlášce č. 467/2003 Sb. stanoveny 

v § 2 odst. 1. 

1. Ministerstvo 

dopravy 

2. D Doporučujeme v ustanovení § 6 odst. 1 návrhu vyhlášky vypustit bez 

náhrady slova „odebraných, použitých nebo“ a v ustanovení § 8 návrhu 

vyhlášky vypustit bez náhrady slova „Nepoužité nebo“, neboť obdobně 

jako v předchozím bodě je překročeno výše uvedené zákonné 

zmocnění. Zákon o spotřebních daních totiž předpokládá, že budou 

vyhláškou upraveny pouze podrobnosti ke způsobu evidence a vrácení 

poškozených tabákových nálepek, nikoliv nálepek odebraných a 

použitých. 

 

Doporučujeme při úpravě materiálu zohlednit výše uvedené 

připomínky. 

Vyhověno jinak. 

Úprava obsažená v § 6 navrhované vyhlášky je v souladu se 

zmocněním obsaženým v § 131 písm. e) zákona o spotřebních daních. 

Aby tato skutečnost byla patrnější, došlo k formulačním úpravám § 6 a 

přílohy č. 3. Z ustanovení § 8 byla slova „nepoužité nebo“ vypuštěny 

2. Ministerstvo obrany 1. D 1. K úvodní větě návrhu vyhlášky:  

2. V úvodní větě návrhu vyhlášky je nutné citaci § 139 odst. 1 zákona 

o spotřebních daních provést v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády (tedy s uvedením všech konkrétních novel, kterými bylo 

toto ustanovení měněno).  

3.  

4. V úvodní větě návrhu vyhlášky pak dále doporučují slova „podle § 

131“ nahradit slovy „podle § 131 písm. a) až c) a e) až g)“.    

5.  

6. Současně doporučuji na konci textu úvodní věty doplnit slova „téhož 

zákona“.  

 

Odůvodnění:           

Vyhověno jinak. 

V úvodní větě návrhu vyhlášky byly doplněny novely, kterými bylo 

citované ustanovení měněno. Byla také nahrazena slova „k provedení § 

131“ slovy „k provedení § 131 písm. a) až g)“, kde je oproti připomínce 

zahrnuto i ustanovení § 131 písm. d), jelikož vyhláška například také 

upravuje vydání tabákových nálepek na vratné paletě. Na konec textu 

úvodní věty byla doplněna slova „tohoto zákona“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWPJJ39T)



   

Navrhovaná úprava zajišťuje splnění požadavků pro citaci 

novelizovaného ustanovení právního předpisu stanovených v čl. 65 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády.  

 

Návrh vyhlášky svým obsahem nevyužívá plný rozsah zmocnění 

k vydání prováděcí právní úpravy podle § 131 zákona o spotřebních 

daních, a tedy je vhodné neodkazovat se pro účely vydání vyhlášky 

podle předloženého návrhu na celý rozsah zmocnění, ale pouze na 

tu jeho část, které bylo skutečně využito, tedy na § 131 písm. a) až c) a 

e) až g) zákona o spotřebních daních.        

  

Současně je navrhovanou úpravou zajištěna jednoznačná vazba mezi 

citovaným § 131 a zákonem, do jehož struktury náleží.               

Tato připomínka je doporučující.  

2. Ministerstvo obrany 2. D 7. Ke struktuře návrhu vyhlášky:  

8. Do návrhu vyhlášky doporučuji vložit nový § 1, kterým by byl upraven 

předmět vyhlášky.      

 

Odůvodnění:           
Navrhovaná úprava zvýší přehlednost návrhu vyhlášky, a to kromě 

jiného také ve vztahu ke zmocnění, na jehož základě má být vyhlášky 

vydána. Předkladatel totiž nevyužívá plného rozsahu zmocnění 

stanoveného v § 131 zákona o spotřebních daních, a to v některých 

případech ani co využití obsahu jednotlivých písmen § 131 citovaného 

zákona [např. písm. g)]. Přehledný popis prováděné úpravy je tedy 

účelný a pro uživatele umožňuje jednoznačnou orientaci v předpise se 

současným poskytnutím informace, že právní úpravu podle zbývajícího 

rozsahu zmocnění je nutné hledat v jiném právním předpise.         

Tato připomínka je doporučující.  

Vyhověno jinak. 

V úvodní větě byla slova „k provedení § 131“ nahrazena slovy „k 

provedení § 131 písm. a) až g). Tímto bylo dosaženo požadavku 

poskytnutí informace o rozsahu zmocnění podle § 131 zákona o 

spotřebních daních. Vzhledem k ne příliš rozsáhlému rozsahu předpisu 

se popis prováděné úpravy pro zlepšení orientace uživatele nepovažuje 

za potřebný. 

2. Ministerstvo obrany 3. D 9. K rozsahu návrhem vyhlášky provedené úpravy:  

Návrh vyhlášky svým obsahem překračuje meze, které jsou mu pro 

jeho zpracování stanoveny zmocněním uvedeným v § 131 zákona o 

spotřebních daních. Úprava jdoucí nad rámec zmocnění je provedena 

zejména v § 1 odst. 2 až 4, § 2, § 5, § 6 odst. 2, § 7 nebo  § 8 pro 

nepoužité tabákové nálepky. Zmocnění pak neodpovídají ani 

vysvětlivky připojené k příloze č. 4 k návrhu vyhlášky.       

 

Odůvodnění:           
Návrh vyhlášky by měl podle zmocnění upravit například „vzor a 

rozměry tabákové nálepky a způsob jejího umístění na jednotkovém 

balení“, ale nikoliv metodu jejího tisku nebo její náležitosti. Stejně tak 

není předkladatel zmocněn k provedení úpravy způsobu vydávání 

tabákových nálepek nebo k vydání vzoru tiskopisu „evidence 

odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek“ (zmocnění 

Vysvětleno. 

Nelze souhlasit s konstatací, že úprava navrhované vyhlášky jde nad 

rámec zákonného zmocnění. Například náležitosti nebo metoda tisku je 

součástí zmocnění k definici vzoru tabákové nálepky (tak tomu je i ve 

stávající vyhlášce č. 467/2003 Sb. v ustanovení § 2 odst. 1). Úprava 

obsažená v § 6 navrhované vyhlášky je v souladu se zmocněním 

obsaženým v § 131 písm. e) zákona o spotřebních daních, aby tato 

skutečnost byla patrnější, došlo k formulačním úpravám § 6 a přílohy 

č. 3. Z ustanovení § 8 byla slova „nepoužité nebo“ vypuštěny 
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zní ve prospěch „vzoru tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek“). 

Stejně tak není předkladatel zmocněn ke stanovení vzoru tiskopisu 

o výsledku inventury tabákových nálepek, ale k provedení úpravy 

podrobností ke způsobu inventury tabákových nálepek.  

 

Návrh vyhlášky je proto nutné podrobit revizi z hlediska oprávněnosti 

k provedení navrhovaných úprav, popřípadě stanovené zmocnění 

nemodifikovat. Např. v § 6 je provedena úprava evidence odebraných, 

použitých nebo vrácených tabákových nálepek, ačkoliv zmocnění zní ve 

prospěch stanovení vzoru tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek 

a podrobnosti by měly být stanovovány pouze pro způsob evidence a 

vracení poškozených tabákových nálepek. Obdobně pak v § 8 měla být 

provedena úprava podrobností ke způsobu vracení poškozených 

tabákových nálepek, nikoliv nepoužitých tabákových nálepek.                           

Tato připomínka je doporučující.  

2. Ministerstvo obrany 4. D K § 3 návrhu vyhlášky:   

V navrhovaném znění § 3 odst. 1 doporučuji za slova „jednotkové 

balení“ vložit slova „tabákových výrobků“ a odstavec 2 uvést v tomto 

znění: „Pokud je součástí jednotkového balení tabákových výrobků 

průhledný přebal, musí být tabáková nálepka umístěna pod tímto 

přebalem.“:   

 

Odůvodnění:           
Pojem „jednotkové balení“ jsou v návrhu vyhlášky užita na základě 

jeho zavedení v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, k němuž se návrh věcným předmětem úpravy 

váže. V tomto zákona však tento pojem není užíván sám o osobě, ale 

vždy ve spojení s uvedením výrobku nebo potraviny (viz např. § 12a, 

12e nebo 12f zákona č. 110/1997 Sb.). Stejný princip vztahu mezi 

předmětem a jeho charakteristikou je nutné zachovat také v návrhu 

vyhlášky, a tedy jednotně užívat slov „jednotkové balení tabákových 

výrobků“.      

 

Navrhovaná úprava odstavce 2 pak jenom textově upřesňuje jeho 

navrhované znění tak, aby nemohlo dojít k jeho chybnému výkladovému 

užití ve smyslu neumístění nálepky, pokud není součástí jednotkového 

balení tabákového výrobku průhledný přebal.       

Tato připomínka je doporučující.  

Vysvětleno. 

Terminologie použitá v návrhu vyhlášky je použita tak, aby byla 

zachována terminologická jednotnost vyhlášky a prováděného předpisu 

(zákona o spotřebních daní). V zákoně o spotřebních daních se 

jednotkové balení používá bez v připomínce uváděné charakteristiky 

„tabákových výrobků“ (např. § 107 zákona o spotřebních daních). 

V případě odstavce 2 se dává přednost jeho původnímu znění. Jedná se 

o pouhé upřesnění povinnosti nalepit tabákovou nálepku podle 

odstavce 1 a je tak vysvětleno i v příslušné důvodové zprávě.  

2. Ministerstvo obrany 5. D K § 8 odst. 2 a přílohám 2 až 5 k návrhu vyhlášky:  

V navrhovaném znění § 8 odst. 2 návrhu vyhlášky doporučuji, aby 

k ověření (autentizaci) dokumentů podpisem oprávněných osob 

nedocházelo pouze připojením samotného podpisu, ale aby bylo vždy 

současně vyznačeno jméno (ve smyslu jméno a příjmení) podpisující 

Vyhověno. 
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osoby, bude-li dokument zpracováván v listinné podobě; v případě 

elektronické podoby dokumentu se tato identifikace vyznačí.        

 

Odůvodnění:           
Navrhovaná úprava zajišťuje soulad bodu 9. s čl. 40 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády.  

 

V případě převodu dokumentu v analogové podobě do podoby digitální 

nelze vzhledem k povaze prováděného úkonu předložit k přihlášce 

jakýkoliv „nevěrohodný dokument“.  Územní samosprávné celky jsou 

navíc tzv. „určení původci“, kterým je v § 69a odst. 1 zákona 

č. 499/2004 Sb. uložena povinnost „provádět převádění dokumentu v 

analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a změnu 

datového formátu dokumentu v digitální podobě postupem zaručujícím 

věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost obsahu, čitelnost 

dokumentu a bezpečnost procesu převádění nebo změny formátu“, a 

tedy využití minimálně takové formy převodu je pro územní 

samosprávné celky závazné.              

Tato připomínka je doporučující.  

3. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

1. D K úvodní větě návrhu vyhlášky: Doporučujeme za slovo „předpisů“, 

vložit slova (dále jen „zákon“) a za text „§ 131“ doplnit slovo 

„zákona“.   

Vysvětleno. 

Předkladatel obecně nepovažuje za vhodné používat legislativní zkratku 

„zákon“ pro případ, kdy by bylo nutné v textu vyhlášky využít odkaz na 

zákon jiný než prováděný. Na konec úvodní věty byla doplněna slova 

„tohoto zákona“. 

4. Ministerstvo vnitra 1. D K úvodní větě: 

Dle úvodní věty má navrhovaná vyhláška sloužit k provedení § 131 

zákona o spotřebních daních. Ve skutečnosti je však v navrženém textu 

zařazena právní úprava pouze některých témat uvedených 

v jednotlivých pododstavcích § 131. Pro některé případy je vysvětlení 

zahrnuto v obecné části odůvodnění, jiná zmocnění nejsou naplněna ani 

stávající vyhláškou č. 467/2003 Sb.  

 

Doporučujeme proto úvodní větu revidovat a s ohledem na čl. 38 odst. 

2 ve spojení s čl. 37 odst. 3 Legislativních pravidel vlády v ní uvést jen 

ta zmocňovací ustanovení, která jsou skutečně prováděna. 

Vyhověno. 

V úvodní větě návrhu vyhlášky byla slova „k provedení § 131“ 

nahrazena slovy „k provedení § 131 písm. a) až g)“. 

4. Ministerstvo vnitra 2. D K úvodní větě: 

Zároveň doporučujeme v úvodní větě zohlednit připravovanou novelu 

zákona o spotřebních daních (v rámci návrhu zákona, kterým se mění 

některé zákony v oblasti daní od roku 2019), která příslušné 

zmocňovací ustanovení přesouvá do § 129). Připomínáme, že 

navrhovaná vyhláška neprovádí ani veškerá zmocnění v revidovaném § 

129, neboť nestanoví postup při zpracování návrhu cen pro konečného 

spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen – viz § 129 písm. d) ve 

znění zmíněné novely, resp. § 131 písm. j) stávajícího § 131.    

Vysvětleno. 

Vzhledem k nutnosti poskytnout dostatečný časový prostor pro výrobce 

tabákových nálepek, aby se připravil na nový vzor tabákových nálepek, 

je zapotřebí, aby tato vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů 

v první polovině tohoto roku, což není možné učinit na základě dosud 

pouze navrhovaného ustanovení § 129 zákona o spotřebních daních.  
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5. Ministerstvo 

zdravotnictví 

1. D K odůvodnění návrhu: 

 

V odůvodnění (zejména v kapitole Zhodnocení souladu navrhované 

právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie) 

postrádáme informace o  budoucím prováděcím předpisu k směrnici 

2014/40/EU – k Prováděcímu rozhodnutí Komise o technických 

normách pro bezpečnostní prvky na tabákové výrobky (k dispozici 

na webových stránkách Evropské komise 

https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_es). Tento 

prováděcí předpis byl připraven v návaznosti na čl. 16 odst. 2 směrnice 

2014/40/EU a vymezuje  konkrétní požadavky na bezpečnostní prvky 

uváděné na tabákových výrobcích (včetně případů, kdy je používáno 

daňové značení). V Úředním věstníku EU sice ještě tento předpis 

nevyšel, ale byl již přijat a bude třeba jej brát při vydání této vyhlášky 

v potaz. Doporučujeme tedy doplnit odůvodnění k navrhované 

vyhlášce, které by mělo obsahovat informace o tom, zda a jak bylo 

reflektováno toto prováděcí rozhodnutí Komise. 

Vyhověno. 

Odůvodnění vyhlášky bylo doplněno ve smyslu připomínky. 

5. Ministerstvo 

zdravotnictví 

2. D K odůvodnění návrhu: 

 

V odůvodnění  (obecné části) doporučujeme dále uvést informaci, 

že vyhláška přispěje k naplňování Rámcové úmluvy WHO o kontrole 

tabáku (71/2012 Sb. m. s.), respektive k naplňování Protokolu 

o odstraňování nezákonného obchodování s tabákovými výrobky 

Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku [CELEX: 

22016A1001(01)]. 

Vyhověno. 

Odůvodnění vyhlášky bylo doplněno ve smyslu připomínky 

6. Ministerstvo 

zemědělství 

1. D V úvodní větě doporučujeme slova „ve znění pozdějších předpisů“ 

nahradit výčtem všech novel zákona č. 353/2003 Sb., kterými bylo 

příslušné zmocňovací ustanovení změněno. 

Vyhověno. 

Do úvodní věty vyhlášky byly doplněny dotčené novely. 

6. Ministerstvo 

zemědělství 

2. D Doporučujeme pro zajištění srozumitelnosti právní úpravy jednoznačně 

stanovit, jaká pravidla platí pro zahřívané tabákové výrobky. 

 

Podle bodu 47 návrhu zákona předloženého do meziresortního 

připomínkového řízení (navrhované znění § 130 odst. 2), kterým se 

mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019 a jehož součástí je 

mimo jiné i novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, se na 

zahřívané tabákové výrobky použijí obdobně ustanovení o tabákových 

výrobcích. Na zahřívané tabákové výrobky se tudíž bude vztahovat i 

povinnost značení tabákovými nálepkami, stanovená v § 114 odst. 2 

zákona č. 353/2003 Sb. 

 

Vysvětleno. 

Zahřívané tabákové výrobky nejsou tímto návrhem vyhlášky řešeny. 

Důvod je ten, že vzhledem k nutnosti poskytnout dostatečný časový 

prostor pro výrobce tabákových nálepek, aby se připravil na nový vzor 

tabákových nálepek, je zapotřebí, aby tato vyhláška byla publikována 

ve Sbírce zákonů v první polovině tohoto roku (ačkoli je účinnost 

plánována až na únor 2019). V tomto časovém horizontu není možné 

úpravu přizpůsobit pro zahřívané tabákové výrobky, neboť pro ně 

dosud v zákoně o spotřebních daních zmocňovací ustanovení. 

Ministerstvo financí však počítá s tím, že zahřívané tabákové výrobky 

budou upraveny následně novelou této vyhlášky. 
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Podle důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se mění některé 

zákony v oblasti daní od roku 2019, nelze zahřívané tabákové výrobky 

pro účely spotřební daně zařadit do žádné ze stávajících kategorií 

tabákových výrobků. Z důvodové zprávy taktéž vyplývá, že z důvodu 

možných nejasností je třeba upozornit, že na zahřívané tabákové 

výrobky se použijí pouze ustanovení o tabákových výrobcích, tedy 

nikoliv ustanovení, která upravují pouze cigarety nebo ostatní tabákové 

komodity. Tyto úpravy jsou speciální, a tedy se na zahřívané tabákové 

výrobky nevztahují. 

 

Návrh vyhlášky o tabákových nálepkách však s kategorií zahřívaných 

tabákových výrobků nepočítá, přičemž pravidlo, že se na zahřívané 

tabákové výrobky použijí ustanovení o tabákových výrobcích obdobně, 

se jeví jako nedostatečné, když tabákové nálepky jsou stanoveny 

specificky pro jednotlivé druhy tabákových výrobků. 

 

Je potom otázkou, jakými tabákovými nálepkami budou zahřívané 

tabákové výrobky značeny, případně jaké budou jejich náležitosti? 

Není rovněž jasné, jaké požadavky na umístění, objednávku, vydávání, 

evidenci, inventuru nebo vrácení tabákových nálepek platí pro 

tabákové nálepky umísťované na zahřívané tabákové výrobky.   

7. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

1. - Po stránce formální: 

 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 

října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 

plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 

v Evropské unii, v platném znění. 

Bere se na vědomí. 

7. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

2. - Po stránce materiální: 

 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrhem vyhlášky nejsou do českého právního řádu přímo 

implementovány žádné předpisy EU, nicméně je jím reagováno na 

úpravu aspektů označování a balení tabákových výrobků včetně 

zdravotních varování ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a 

prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 

2001/37/ES. Tato směrnice byla v ČR promítnuta do novely zákona o 

potravinách a tabákových výrobcích (zákon č. 180/2016 Sb.) a do 

vyhlášky o tabákových výrobcích (vyhláška č. 261/2016 Sb.). Na výše 

uvedenou směrnici pak přímo navazuje prováděcí rozhodnutí Komise o 

technických normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové 

Bere se na vědomí. 
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výrobky (C/2017/8435 final) z poloviny prosince 2017. 

 

V širších souvislostech se problematiky upravené návrhem dále 

dotýkají následující předpisy EU: 

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

a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků,  

 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o 

obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 

92/12/EHS, a 

 směrnice 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. 

7. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

3. D Připomínky a případné návrhy změn:  
 

Obecně: 

Návrh vychází mj. z čl. 16 směrnice 2014/40/EU, který umožňuje 

členským státům použít daňová značení namísto bezpečnostního prvku. 

Nicméně požadavky na takto využitá daňová značení neklade pouze čl. 

16 uvedené směrnice, ale, jak ostatně potvrzuje též obecná část 

odůvodnění, také prováděcí akt. Tím je prováděcí rozhodnutí Komise 

o technických normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové 

výrobky (C/2017/8435 final). Toto rozhodnutí reflektuje možnost 

náhrady bezpečnostního prvku daňovým značením udělenou členským 

státům směrnicí ve svém čl. 4, v jehož prvním odstavci je odkazováno 

jednak na požadavek čl. 16 směrnice, jednak na čl. 3 tohoto rozhodnutí, 

ve kterém je mj. vyžadováno minimálně 5 typů ověřovacích elementů 

ve stanovené minimální kombinaci. Výčet možných ověřovacích 

elementů pak obsahuje příloha rozhodnutí.  

 

Žádáme o sdělení, zda a jak je zajištěno naplnění požadavků čl. 4, 

potažmo čl. 3 rozhodnutí. Provedené vyhodnocení slučitelnosti 

předpisu s požadavky rozhodnutí C/2017/8435 pak požadujeme uvést 

v části 3 odůvodnění. 

Vyhověno. 

Odůvodnění vyhlášky bylo doplněno ve smyslu připomínky. 

7. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

4. - Závěr: 

 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 

implementováno právo EU.   

 

Nerozpornost návrhu s právem EU bude možné konstatovat po 

zhodnocení navrhované úpravy také ve vztahu k výše uvedenému 

rozhodnutí Komise o technických normách pro bezpečnostní prvky 

používané na tabákové výrobky. 

Bere se na vědomí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWPJJ39T)



   

7. 

 

Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

5. D Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K § 2 a § 6: 

Při vědomí toho, že text návrhu vychází v zásadě ze stávajícího znění 

vyhlášky a ze stejného zmocňovacího ustanovení zákona o spotřebních 

daních, dáváme ke zvážení prověření rozsahu zmocnění k určení 

náležitostí tabákové nálepky a úpravy evidence nejen poškozených 

tabákových nálepek.  

 

Nadto je třeba uvést, že zmocnění k provedení § 131 vymezené 

v zákoně o spotřebních daních se dle současně předkládaného zákona, 

kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019, má 

přesunout k provedení nově formulovaného § 129 (část čtvrtá, bod 46 

návrhu zákona), a to s navrhovanou účinností ke dni vyhlášení zákona. 

Zmocnění formulované v § 129 návrhu zákona, kterým se mění některé 

zákony v oblasti daní od roku 2019, koresponduje lépe s aktuálně 

navrhovaným zněním vyhlášky a bylo by tedy zřejmě s přípravou 

vyhlášky optimální vyčkat na přijetí novely zákona.  

Vysvětleno. 

V případě náležitostí tabákové nálepky se jedná o pouhé vyčlenění 

tohoto parametru vzoru tabákové nálepky do samostatného paragrafu. 

Náležitosti tabákové nálepky jsou nedílnou součásti vzoru tabákové 

nálepky, pro nějž zmocnění v § 131 písm. a) zákona 

o spotřebních daních dáno je. Již dnes jsou náležitosti ve stávající 

vyhlášce č. 467/2003 Sb. stanoveny v § 2 odst. 1. 

Úprava obsažená v § 6 navrhované vyhlášky je v souladu se 

zmocněním obsaženým v § 131 písm. e) zákona o spotřebních daních. 

Aby tato skutečnost byla patrnější, došlo k formulačním úpravám § 6 

a přílohy č. 3. 

 

8. Hospodářská 

komora České 

republiky 

1. D Doporučujeme doplnit formulář uvedený v příloze č. 5, konkrétně text 

vysvětlivky: 

 

„1) Formulář musí být ve formátu A3 nebo A4. Počet vylepených 

tabákových nálepek na daném formuláři je libovolný, ale musí 

obsahovat vždy počet končící číslem 0 (např. 50, 60, 70). Na konkrétní 

formulář odběratel uvede před lomítko pořadové číslo, za lomítko rok a 

na konec formuláře počet vracených tabákových nálepek“. 

 

Odůvodnění:  

Z původně navrhované Přílohy č. 5 není patrno, zda počet 32 ks je 

pouze ilustrativním, nebo zákonem jasně stanoveným počtem přelepek 

na jednom formuláři. S ohledem na zákonodárcův záměr umožnit 

podávat formulář ve formě A4 i A3 není nelogické, aby číslo 32 bylo 

vyhláškou stanoveno, jako jediný možný počet možných nálepek na 

archu (i arch A4 umožňuje vylepit mnohem větší množství). Proto 

navrhujeme dát pouze obecnou regulaci počtu kusů nálepek a zároveň 

povinnost uvést počet kusů nálepek, aby se usnadnila kontrola 

dozorovému orgánu. 

Vyhověno jinak. 

Text přílohy č. 5 byl upraven tak, aby bylo zřejmé, že se nejedná 

o finální počet polí. 

 

9. České sdružení pro 

značkové výrobky 

1. Z K § 1 odst. 1 Rozměr a vzory tabákové nálepky 

 

NAVRHOVANÁ ZMĚNA 

Doplnit do odstavce 1 větu: „nebo v rozměru 20 x 44 mm. 

 

NAVRHOVANÝ TEXT 

§ 1 odst. 1: Tabáková nálepka je vydávána v rozměru 16 x 32 nebo 

v rozměru 20 x 44 stanoveném v milimetrech. 

Vyhověno jinak. 

Do návrhu vyhlášky bylo zapracováno promítnutí druhého rozměru 

tabákové nálepky. 
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ZDŮVODNĚNÍ 

Odhady odebraného množství tabákových nálepek o rozměru 20 x 44 

jsou poskytnuty samostaným dopisem adresovaným GŘC. Pokud by, 

v reakci na takto zaslaný dopis, kalkulace STC ukázala vliv těchto 

odhadů na cenu tabákové nálepky o velikosti 16 x 32 mm, tato velikost 

by nebyla požadována. 

 

Jak jsme již indikovali ve společném postoji, v souvisosti se zavedením 

flexibility a zrušení nutnosti porušení při otevření u tabákových 

nálepek, je umožnění dvou základních rozměrů klíčové pro celkovou 

flexibilitu značení tabákových výrobků.  

 

Dovolujeme si upozornit, že existuje mnoho továren v okolních 

členských státech, které značí, resp. zpracovávají pouze výrobky 

z kategorie řezaný tabák apod., u kterých se neaplikuje povinnost 

posouvání kombinovaného zdravotního varování ve smyslu tabákové 

produktové směrnice. Proto ani přechod na menší velikost tabákových 

nálepek (16 x 32 mm) nebude v takových výrobních závodech zaváděn.  

Je proto zcela zásadní, aby bylo možné kvůli těmto kategoriím 

tabákových výrobků i nadále objednávat tabákové nálepky o rozměru 

20 x 44 mm. 

 

Státní tiskárna cenin by taktéž neměla mít s těmito dvěma rozměry a 

možností volby problémy, když již v minulosti potvrdila takovou 

možnost.  

9. České sdružení pro 

značkové výrobky 

2. Z K § 2 odst. 1 Náležitosti tabákové nálepky (tato připomínka se podává 

s vědomím, že v současné době nemá MF zmocnění k takovým 

úpravám; jedná se o připomínku de lege ferenda po přijetí novely 

zákona ve znění diskutovaném v tomto připomínkovém řízení) 

 

NAVRHOVANÁ ZMĚNA 

Doplnit do § 2 odst. 1 nové písm. d), které bude upravovat náležitosti 

tabákové nálepky pro zahřívaný tabák. 

 

NAVRHOVANÝ TEXT 

§2 odst. 1 písm. d): „v případě zahřívaných tabákových výrobků 

1. Velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební 

daně 

2. Celkové množství tabáku v jednotkovém balení určené 

v gramech a zaokrouhlené na jedno desetinné místo 

 

ZDŮVODNĚNÍ 

Vysvětleno. 

Zahřívané tabákové výrobky nejsou tímto návrhem vyhlášky řešeny. 

Důvod je ten, že vzhledem k nutnosti poskytnout dostatečný časový 

prostor pro výrobce tabákových nálepek, aby se připravil na nový vzor 

tabákových nálepek, je zapotřebí, aby tato vyhláška byla publikována 

ve Sbírce zákonů v první polovině tohoto roku. V tomto časovém 

horizontu není možné úpravu přizpůsobit pro zahřívané tabákové 

výrobky, neboť pro ně dosud v zákoně o spotřebních daních není 

zmocňovací ustanovení. Ministerstvo financí však počítá s tím, že 

zahřívané tabákové výrobky budou upraveny následně novelou této 

vyhlášky. 
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Toto je systematická změna, aby vyhláška zohlednila novou kategorii 

zahřívaných tabákových výrobků ve smyslu § 130 návrhu zákona, 

taktéž souvisí se spřesněním v § 130b. 

9. České sdružení pro 

značkové výrobky 

3. Z K § 4 Objednávka tabákových nálepek 

 

NAVRHOVANÁ ZMĚNA 

Navrhuje se doplnit do § 4 odst. 1 výraz „a rozměr“ 

 

NAVRHOVANÝ TEXT 

§4 odst. 1 V objednávce tabákových nálepek odběratel uvede počet a 

rozměr tabákových nálepek. 

 

ZDŮVODNĚNÍ 

Navrhovaná změna souvisí s doplněním dalšího rozměru tabákové 

nálepky 20 x 44 mm, viz výše, v § 1 odst. 1 návrhu vyhlášky. 

Vyhověno jinak. 

Do návrhu vyhlášky bylo zapracováno promítnutí druhého rozměru 

tabákové nálepky. 

9. České sdružení pro 

značkové výrobky 
4. Z K § 4  odst. 1 písm b) Objednávka tabákových nálepek (tato 

připomínka se podává s vědomím, že v současné době nemá MF 

zmocnění k takovým úpravám; jedná se o připomínku de lege ferenda 

po přijetí novely zákona ve znění diskutovaném v tomto připomínkovém 

řízení) 

 

NAVRHOVANÁ ZMĚNA 

U § 4 odst. 1 písm. b) navrhujeme doplnit „a zahřívaného tabáku“. 

 

NAVRHOVANÝ TEXT 

§ 4 odst. 1 písm. b) „V objednávce tabákových nálepek odběratel uvede 

počet a rozměr tabákových nálepek, který u 

a) Cigaret odpovídá celým archům 

b) U doutníku, cigarillos, tabáku ke kouření a zahřívaných 

tabákových výrobků odpovídá násobkům čísla 15 u rozměru 

16 x 32 mm a čísla 12 u rozměru 20 x 44 mm. 
 

ZDŮVODNĚNÍ 

Navrhovaná změna souvisí se zavedením nové kategorie tabákového 

výrobku, a to se zahřívaným tabákovým výrobkem.  

Vysvětleno. 

Ministerstvo financí počítá s tím, že zahřívané tabákové výrobky budou 

upraveny následně novelou této vyhlášky, podrobnější vysvětlení viz 

výše ve 2. uplatněné připomínce. 

9. České sdružení pro 

značkové výrobky 

5. Z K § 5 Vydávání tabákových nálepek  

 

NAVRHOVANÁ ZMĚNA 

U § 5 navrhujeme upravit znění tak, aby odpovídalo úpravě dvou 

možných rozměrů tabákových nálepek, tedy rozměrů 16 x 32 a 20 x 44 

mm. 

 

NAVRHOVANÝ TEXT 

§ 5 

Vyhověno jinak. 

Do návrhu vyhlášky bylo zapracováno promítnutí druhého rozměru 

tabákové nálepky. 
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Vydávání tabákových nálepek 

(1) Tabákové nálepky o rozměru 16 x 32 mm se vydávají v arších 

formátu 500 mm x 450 mm; na jednom archu je vytištěno 375 ks 

tabákových nálepek. Tabákové nálepky o rozměru 20 x 44 mm se 

vydávají v arších formátu 465 mm x 550 mm; na jednom archu je 

vytištěno 252 ks tabákových nálepek. Tabákové nálepky pro 

doutníky, cigarillos a tabák ke kouření lze vydat na části archu 

v množství odpovídající násobkům čísla 15 u rozměru 16 x 32 mm a 

čísla 12 u rozměru 20 x 44 mm. 

 

ZDŮVODNĚNÍ 

Navrhovaná změna souvisí s doplněním dalšího rozměru tabákové 

nálepky 20 x 44 mm, viz výše, v § 1 odst. 1 návrhu vyhlášky. 

9. České sdružení pro 

značkové výrobky 

6. Z K § 6 Evidence tabákových nálepek (tato připomínka se podává 

s vědomím, že v současné době nemá MF zmocnění k takovým 

úpravám; jedná se o připomínku de lege ferenda po přijetí novely 

zákona ve znění diskutovaném v tomto připomínkovém řízení) 

 

NAVRHOVANÁ ZMĚNA 

K § 6 odst. 1 navrhujeme doplnit nové písm. d) zahřívaný tabák. 

 

NAVRHOVANÝ TEXT 

§ 6 

Evidence tabákových nálepek 

(1) Evidence odebraných, použitých nebo vrácených tabákových 

nálepek se vede samostatně pro tabákové nálepky určené pro 

a) cigarety, 

b) doutníky a cigarillos, 

c) tabák ke kouření, 

d)         zahřívané tabákové výrobky. 
 

ZDŮVODNĚNÍ 

Uvedení do souladu s novou kategorií tabákových výrobků. 

Vysvětleno. 

Ministerstvo financí počítá s tím, že zahřívané tabákové výrobky budou 

upraveny následně novelou této vyhlášky, podrobnější vysvětlení viz 

výše ve 2. uplatněné připomínce. 

9. České sdružení pro 

značkové výrobky 

7. Z K § 8 Vracení tabákových nálepek  

 

NAVRHOVANÁ ZMĚNA 

K § 8 odst. 1 navrhujeme doplnit nové písm. c) které umožní vracet 

také nepoužité, nařezané tabákové nálepky stohované a přebalené 

v blocích. 

 

NAVRHOVANÝ TEXT 

§ 8 Nepoužité nebo poškozené tabákové nálepky se vrací 

…c) stohované a přebalené v blocích, pokud se jedná o nařezané, 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 8 návrhu vyhlášky byl upraven tak, že se bude týkat 

v souladu se zmocňovacím ustanovením pouze poškozených 

tabákových nálepek. Navrhovaná úprava bude zvážena v rámci novely 

návrhu vyhlášky související se zahřívanými tabákovými výrobky. 
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nepoužité tabákové nálepky. 
 

ZDŮVODNĚNÍ 

Vracení nepoužitých, nařezaných tabákových nálepek v takzvaných 

„štůscích“ je již nyní běžnou praxí, která nicméně není v regulaci 

zakotvena. Za účelem právní jistoty navrhujeme doplnit. 

9. České sdružení pro 

značkové výrobky 

8. Z Ke všem vzorům ve vyhlášce  

 

NAVRHOVANÁ ZMĚNA 

Navrhujeme odstranit požadavek na uvedení účinnosti spotřební daně, 

který je obsažený v následné informaci o písmenu, charakterizujícím 

sazbu spotřební daně. 

 

NAVRHOVANÝ TEXT 

Sazba spotřební daně účinná od: 

Písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně: 

 

ZDŮVODNĚNÍ 

Informace o účinnosti spotřební daně vyplývá z písmena abecedy, které 

sazbu daně charakterizuje. Navrhujeme pro administrativní 

zjednoduššení tento řádek vynechat ze všech formulářů vyhlášky o 

tabákových nálepkách. 

Vyhověno. 
 

9. České sdružení pro 

značkové výrobky 

9. Z K Příloze č. 5 Vyhlášky – Vzor formulářenepoužitých nebo 

počkozených tabákových nálepek  

 

NAVRHOVANÁ ZMĚNA 

Příloha  nejasně určuje, zda počet políček je pouze názorný, nebo 

jednotně daný. 

 

NAVRHOVANÝ TEXT 

Příloha č. 5 . vysvětlivky – doporučujeme jasně stanovit že počet 

políček je pouze příkladný 

 

1) Formulář musí být ve formátu A3 nebo A4. Celkový počet 

poškozených nálepek vylepených na formuláři musí být násobkem 

např. čísla 10. Na konkrétním formuláři odběratel uvede před lomítko 

pořadové číslo, za lomítko rok a následně celkový počet kolků na 

formuláři. 

 

ZDŮVODNĚNÍ 

S ohledem na vymezení formátu A3 se jeví jako nepravděpodobné, že 

by regulátor chtěl omezit počet přelepek na pouhých 32. Z pohledu 

kontroly se jeví jako ideální, aby na formuláři byly počty kolků 

zaokrohleny na násobky 10 pro lepší a rychlejší kontrolu, nicméně tato 

Vyhověno jinak. 

Text přílohy č. 5 byl upraven tak, aby bylo zřejmé, že se nejedná 

o finální počet polí. 
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věc je  k diskusi. 

10. Katedra finančního 

práva a finanční 

vědy PF UK 

1. D K návrhu obecně:  

V odůvodnění k § 11 je uvedeno „Účinnost návrhu vyhlášky se 

navrhuje na 15. února 2019, a to s ohledem na nabytí účinnosti novely 

zákona o spotřebních daních, která je součástí návrhu zákona, kterým 

se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019“. S ohledem na to 

by bylo vhodné v odůvodnění uvést, jak bude postupováno, pokud 

novela zákona o spotřebních daních nebude přijata, resp. do jaké míry 

může vyhláška nabýt účinnosti i bez této novely. 

 

Jde o sjednocení s § 5 odst. 1. Uvádění měrným jednotek délky by 

mělo být v návrhu jednotné.  

Vyhověno jinak. 

Odůvodnění bylo upraveno tak, aby z něj byla zřejmá skutečnost, že je 

zapotřebí poskytnout dostatečnou legisvakanci, tedy že je nutné 

vyhlášku publikovat v první polovině tohoto roku. Vztah k návrhu 

zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019, 

není nikterak klíčový a pokud by nebyl přijat, nemění to nic na 

účinnosti dané vyhlášky. 

10. Katedra finančního 

práva a finanční 

vědy PF UK 

2. D K uvozovací větě:  

Na konci uvozovací věty se doporučuje doplnit slova „tohoto zákona“. 
Vyhověno. 

 

10. Katedra finančního 

práva a finanční 

vědy PF UK 

3. D K § 1 odst. 1:  

Text „16 x 32 stanovením v milimetrech nahradit textem „16 mm x 32 

mm“. 

Vyhověno. 

 

10. Katedra finančního 

práva a finanční 

vědy PF UK 

4. D V § 1 odst. 4 slovo „objeví“ nahradit slovem „zobrazí“. Vyhověno. 

 

10. Katedra finančního 

práva a finanční 

vědy PF UK 

5. D K § 4 odst. 1 písm. a):  

Zvážit nahrazení slov „celým archům“ slovy „násobkům počtu 

tabákových nálepek na jednom archu“. 

Počet tabákových nálepek musí odpovídat násobku počtu tabákových 

nálepek na jednom archu (375 ks) a nikoliv celým archům. 

Vyhověno. 

 

10. Katedra finančního 

práva a finanční 

vědy PF UK 

6. D K podpisové doložce: Na konci doplnit dvojtečku. Vyhověno. 

 

 
Připomínky neuplatnily: 

Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky - Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Svaz průmyslu 

a dopravy ČR, Katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU, CZECH TOBACCO CORPORATION a.s., Philip Morris ČR, a.s., Komora daňových poradců, Potravinářská 

komora České republiky, Státní tiskárna cenin, Českomoravské sdružení trafikantů, Mostex import-export, Sdružení dovozců a výrobců tabákových výrobků. 

 

V Praze dne 6. března 2018 
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