
  VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

1) Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů   
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST 

ČTVRTÁ  

Čl. VII 

bod 2 

(§ 104 odst. 1 

zákona o 

spotřebních 

daních) 

§ 104 

Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text Sazba daně 

Procent

ní část 

Pevná část Minimální 

cigarety 27 30 % 1,46 Kč 1,61 

Kč/kus 

celkem nejméně však 

2,63 Kč 2,90 Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos 

 1,71 Kč 1,88 

Kč/kus 

 

tabák ke 

kouření 

 2 236 Kč 

2 460 Kč/kg 

 

 

32011L0064 Čl. 10(2)  2. Od 1. ledna 2014 činí celková spotřební daň z cigaret 

nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní prodejní 

ceny cigaret propuštěných ke spotřebě. Tato spotřební daň 

nesmí být nižší než 90 EUR z 1000 kusů cigaret bez 

ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní 

cenu. 

ČÁST 

ČTVRTÁ  

Čl. VII 

bod 2 

(§ 104 odst. 1 

zákona o 

spotřebních 

daních) 

§ 104 

Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text Sazba daně 

Procent

ní část 

Pevná část Minimální 

cigarety 27 30 % 1,46 Kč 1,61 

Kč/kus 

celkem nejméně však 

2,63 Kč 2,90 Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos 

 1,71 Kč 1,88 

Kč/kus 

 

tabák ke 

kouření 

 2 236 Kč 

2 460 Kč/kg 

 

 

32011L0064 Čl. 11(1)  
1. Pokud v členském státě v důsledku změny vážené 

průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret klesne 

celková spotřební daň pod úrovně stanovené v čl. 10 odst. 

1 první větě a odst. 2 první větě, není dotyčný členský stát 

povinen provést úpravu této daně dříve než od 1. ledna 

druhého roku, který následuje po kalendářním roce, ve 

kterém ke změně došlo. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů   
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
 

ČÁST 

ŠESTÁ 

Čl. XI 

Čl. XI 

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

2. V případě vyhlášení tohoto zákona po 15. listopadu 2019 

nabývá tento zákon účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho vyhlášení, nejdříve však 1. ledna 2020, s 

výjimkou 

a) ustanovení čl. V a VI, která nabývají účinnosti 

prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po dni 

jeho vyhlášení; je-li zákon vyhlášen prvním dnem 

kalendářního čtvrtletí, tak dnem vyhlášení, a  

b) ustanovení čl. VII bodů 2 a 3, která nabývají 

účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho vyhlášení.  

 

32011L0064 Čl. 11(1)  
1. Pokud v členském státě v důsledku změny vážené 

průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret klesne 

celková spotřební daň pod úrovně stanovené v čl. 10 odst. 

1 první větě a odst. 2 první větě, není dotyčný členský stát 

povinen provést úpravu této daně dříve než od 1. ledna 

druhého roku, který následuje po kalendářním roce, ve 

kterém ke změně došlo. 

 

Celex Název předpisu 

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