
III. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Ministerstvo financí je na základě ustanovení § 139 odst. 1 ve spojení s § 131 zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o spotřebních daních“), zmocněno k upravení technických a provozních aspektů značení 

tabákových výrobků tabákovými nálepkami. 

Nyní jsou tyto aspekty značení tabákových výrobků tabákovými nálepkami upraveny 

vyhláškou č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o používání tabákových nálepek“), která 

však od 15. února 2019 měla být nahrazena vyhláškou č. 110/2018 Sb., o tabákových 

nálepkách, platnou od 15. června 2018. Jejím hlavním účelem bylo poskytnutí dostatečného 

prostoru pro technické přizpůsobení se zhotovitele tabákových nálepek na nový vzor tabákové 

nálepky, jehož potřeba vznikla změnou právních předpisů Evropské unie, a to přijetím 

směrnice 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 (dále jen 

„tabáková produktová směrnice“). Vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách, však 

s ohledem na další legislativní vývoj neměla nabýt účinnosti, neboť mělo dojít k jejímu 

nahrazení novou vyhláškou o tabákových nálepkách (dále jen „nová vyhláška o tabákových 

nálepkách“). Ta měla nabýt účinnosti dne 1. ledna 2019 společně s vládním návrhem zákona, 

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „daňový 

balíček“). Až těmito dvěma právními předpisy tak mělo fakticky dojít k přechodu na novou 

tabákovou nálepku, který konstrukčně spočíval v zavedení nového vzoru a zároveň stanovení 

přechodného období pro tabákové nálepky starého vzoru. 

Překládá se tak návrh vyhlášky (dále jen „návrh vyhlášky“), který reaguje na zpoždění 

legislativního procesu daňového balíčku a nové vyhlášky o tabákových nálepkách, neboť 

alespoň částečné zachování původního harmonogramu přechodu na nový vzor tabákových 

nálepek je nezbytné s ohledem na konec přechodného období stanoveného tabákovou 

produktovou směrnicí dnem 19. května 2019. Návrh vyhlášky proto obsahuje oba vzory 

tabákové nálepky, čímž bude umožněno po původně předvídané období používat její nový 

i starý vzor. Jedná se tak o jednoduchou změnu, která respektuje původní úmysl vlády 

vyjádřený v daňovém balíčku, svou povahou však technicky zasahuje poměrně významnou 

část ustanovení vyhlášky č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách. 

Návrh vyhlášky dále ve prospěch adresátů této právní úpravy do co nejvyšší míry odstraňuje 

negativa plynoucí ze skutečnosti, že vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách, 

nabyde účinnosti, tedy že v rámci jednoho kalendářního roku budou postupně účinné tři 

vyhlášky upravující stejnou oblast. U ustanovení, u kterých je to možné, se tak přejímá znění 

z nové vyhlášky o tabákových nálepkách.  

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 15. února 2019, s výjimkou ustanovení upravujících 

objednávání, odběr a evidenci tabákových nálepek, pro které se navrhuje nabytí účinnosti 

k 1. prosinci 2018. 
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2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z ustanovení § 139 

odst. 1 ve spojení s § 131 zákona o spotřebních daních, podle kterého Ministerstvo financí 

stanoví technické a provozní aspekty značení tabákových výrobků tabákovými nálepkami. 

Oprávnění Ministerstva financí vydávat v mezích své působnosti vyhlášky vyplývá z čl. 79 

odst. 3 Ústavy České republiky, podle kterého ministerstva, jiné správní úřady a orgány 

územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li 

k tomu zákonem zmocněny.  

Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu musí přitom dostatečně jasně a určitě 

definovat otázky, jež zákonodárce přenechává právní úpravě v podzákonném předpisu,  

a zároveň nesmí tento prostor vymezovat natolik široce, aby prováděcí předpis zasahoval  

do sféry vyhrazené zákonu. 

Ponechání technických a provozních aspektů značení tabákových výrobků úpravě prováděcí 

vyhlášky je odůvodnitelné rozsahem dané úpravy, její výrazně technickou povahou 

a nezbytností zajištění pružné reakce na potřebu změn. Opačný přístup by vedl k nežádoucí 

rigiditě právní úpravy, čímž je odůvodněna legitimita ponechání úpravy technických 

parametrů na prováděcím právním předpisu za předpokladu dodržení zákonem stanovených 

východisek tohoto postupu. 

Co se týká požadavku na umístění tabákové nálepky, na rozdíl od ostatních aspektů značení 

tabákových výrobků je tato materie vedle prováděcí vyhlášky upravena též ustanovením 

§ 116 odst. 4 zákona o spotřebních daních. Toto ustanovení nyní stanoví, že použitím 

tabákové nálepky se rozumí umístění tabákové nálepky na jednotkovém balení 

a pod průhledný přebal, pokud se tento používá, tak, aby při otevření jednotkového balení 

došlo k jejímu poškození. Na základě pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku č. 183 

by však mělo s účinností ke dni 1. lednu 2019 dojít ke změně tohoto ustanovení ve smyslu 

vypuštění způsobu umístění tabákové nálepky a nově by tak způsob umístění tabákové 

nálepky měl být jako ostatní aspekty značení upraven výlučně vyhláškou provádějící 

ustanovení § 131 zákona o spotřebních daních. 

Pokud jde o  změny vyhlášky navrhované v předložené novele obecně, tyto změny jsou pouze 

dílčího charakteru a nevybočují z mezí stanovených zákonem o spotřebních daních. 

Navrhovaná právní úprava je proto v souladu se zákonem o spotřebních daních 

a se zákonným zmocněním k jejímu vydání v něm obsaženým. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Možnost značit spotřebitelská balení tabákových výrobků vyplývá z čl. 39 směrnice Rady 

2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 

92/12/EHS a aplikuje se na území České republiky již od roku 1994. Dané ustanovení 

rozlišuje mezi značením daňovým a značením vnitrostátním identifikačním. Značení 

tabákových výrobků na základě § 114 zákona o spotřebních daních je značením daňovým, 

neboť hodnota tabákové nálepky odpovídá výši daňové povinnosti příslušného jednotkového 

balení tabákového výrobku. Samotné zavedení daňového značení nesmí vytvářet překážky 

volnému pohybu tabákových výrobků na vnitřním trhu. 
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Hlavním právním předpisem upravujícím zdanění tabákových výrobků je směrnice Rady 

2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřebních daní z tabákových 

výrobků. Tento předpis však nestanoví žádné dodatečné požadavky na uplatnění daňového 

značení nebo vnitrostátního identifikačního značení v jednotlivých členských státech. 

Z tohoto pohledu je navrhovaná právní úprava v souladu s příslušnou unijní legislativou.  

S účinností od 20. května 2019 budou muset jednotková balení cigaret a tabáku ke kouření 

rovněž obsahovat bezpečnostní prvek podle článku 16 tabákové produktové směrnice. 

Pro ostatní kategorie tabákových výrobků tato povinnost vstoupí v účinnost podle čl. 16 odst. 

3 tabákové produktové směrnice od 20. května 2024. Tento prvek musí splňovat technické 

požadavky stanovené prováděcím rozhodnutím Komise. Návrh vzorů tabákové nálepky je 

v souladu s požadavky stanovenými tímto právním předpisem. 

Návrh vyhlášky tak není s právními předpisy Evropské unie v rozporu. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny   

4.1 Umožnění používání dvou vzorů tabákové nálepky  

Vzhledem ke zpoždění legislativního procesu týkajícího se novely zákona o spotřebních 

daních, jež je součástí daňového balíčku a která přímo ovlivňuje proces přechodu na nový 

vzor tabákové nálepky, se navrhuje na přiměřenou dobu používat ke značení tabákových 

výrobků tabákové nálepky obou vzorů. Tedy jak současně účinného vzoru (upravený 

ve vyhlášce o používání tabákových nálepek), tak i nového vzoru (zavedeného dnes již 

platnou vyhláškou č. 110/2018 Sb.). Jedná se tak o změnu, která respektuje původní úmysl 

vlády vyjádřený v daňovém balíčku, provedenou jiným způsobem, který zajistí její včasné 

přijetí. 

Toto řešení lze využít, neboť oba vzory, jak již bylo výše řečeno, splňují všechny požadavky 

kladené na bezpečnostní prvek tabákovou produktovou směrnicí. 

Nezbytnost této úpravy je dána zejména skutečností, že provedení změny vzoru je procesem 

technicky, finančně i logisticky náročným. Je proto nutné zajistit jak pro dotčené subjekty, 

tak pro správce daně a zhotovitele tabákové nálepky, tj. Státní tiskárnu cenin, s.p., dostatečně 

vysokou flexibilitu, aby nedošlo ke zhroucení systému a následně i k přechodnému výpadku 

inkasa spotřební daně z tabákových výrobků. 

4.2 Přiblížení právní úpravy nové vyhlášce o tabákových nálepkách 

S cílem zjednodušit administrativu a sjednotit formuláře k objednávání a evidenci tabákových 

nálepek se navrhuje pro vzor č. 2 používat již od účinnosti vyhlášky č. 110/2018 Sb., 

o tabákových nálepkách, formuláře původně zaváděné až novou vyhláškou o tabákových 

nálepkách. Tato vyhláška již prošla legislativním procesem a čeká se na její zveřejnění 

ve Sbírce zákonů, ke kterému dojde společně s daňovým balíčkem. Přijetím této právní 

úpravy tak budou odstraněna negativa plynoucí ze skutečnosti, že v rámci jednoho 

kalendářního roku budou postupně účinné tři vyhlášky upravující stejnou oblast. 
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5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Z důvodu nutné změny harmonogramu přechodu na tabákovou nálepku nového vzoru lze 

očekávat mírné navýšení provozních nákladů  na straně Státní tiskárny cenin, s. p., která bude 

muset paralelně vyrábět jak tabákové nálepky starého, tak nového vzoru. Obdobné dopady 

bude mít toto opatření i do administrativně technických činností správce daně, kterému se 

prodlouží doba, po kterou bude muset administrativně spravovat dva vzory tabákových 

nálepek.  

Očekává se však, že prodloužením lhůt (oproti harmonogramu podle daňového balíčku a nové 

vyhlášky o tabákových nálepkách) dojde k maximálnímu využití existujících zásob 

tabákových nálepek starého vzou. To by mělo výše popsané provozní náklady co nejvíce 

snížit, jelikož odpadnou náklady spojené s vracením tabákových nálepek, následnou 

kompenzací ceny a likvidací nevyužitých zásob. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Současná i navrhovaná právní úprava respektují zákaz diskriminace a rovnost mužů a žen, 

neboť na základě nich nedochází k neodůvodněnému znevýhodnění nebo naopak zvýhodnění 

konkrétních daňových subjektů. 

Současná ani navrhovaná právní úprava nerozlišují adresáty podle jejich pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry, náboženství, politického a jiného smýšlení, národního nebo sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Hlavním cílem prováděcí vyhlášky je zavedení dvou vzorů tabákové nálepky určené 

pro značení tabákových výrobků. Navrhovaná novela této vyhlášky za účelem naplnění tohoto 

cíle provádí pouze dílčí změny současné právní úpravy, které nemají dopad na ochranu 

soukromí a na ochranu osobních údajů. 

8. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

Obecně je možné u navrhované právní úpravy ve vztahu ke vzniku korupčních rizik odkázat 

na důvodovou zprávu k zákonu o spotřebních daních, k jehož provedení je tato úprava 

navrhována. Navrhovaná právní úprava není z korupčního hlediska riziková, neboť převážně 

přebírá stávající právní úpravu. Předložený prováděcí předpis navíc nezavádí diskreci 

v rozhodování, v níž by mohla být korupční rizika spatřována. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu ve smyslu usnesení 

vlády č. 343/D z roku 2015. 
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II. Zvláštní část 

K čl. I 

K bodu 1 (§ 1) 

Podle navrhované právní úpravy bude možné ke značení tabákových výrobků používat dva 

vzory tabákových nálepek. Vzor č. 1 odpovídá nyní používanému vzoru podle vyhlášky 

o používání tabákových nálepek, který je vydáván v rozměru 20 mm x 44 mm.  

Vzor č. 2 odpovídá vzoru původně samostatně zaváděnému vyhláškou č. 110/2018 Sb., 

o tabákových nálepkách, a je vydáván ve dvou rozměrech, a to 16 mm x 32 mm a 20 mm x 

44 mm.  

Jedná se tak o změnu, která respektuje původní úmysl vlády vyjádřený v daňovém balíčku, 

kterou se umožní v nejvyšší možné míře využít vyrobené a odebrané tabákové nálepky 

nynějšího vzoru při současné možnosti již začít používat také tabákové nálepky nového vzoru 

obou rozměrů. Zejména menší rozměr tabákové nálepky pak umožňuje větší flexibilitu 

umístění tabákové nálepky na jednotkové balení tabákového výrobku. Ta je potřebná 

s ohledem na skutečnost, že dnem 19. května 2019 uplyne přechodné období plynoucí 

z tabákové produktové směrnice, v rámci kterého může být tabáková nálepka umisťována 

na horní okraj zadní strany tvrdého jednotkového balení cigaret nad kombinované zdravotní 

varování. Po tomto datu se již na horním okraji jednotkového balení musí nacházet 

kombinované zdravotní varování. Stejně tak uplyne přechodné období u měkkého 

jednotkového balení cigaret, kdy již nebude možné umisťovat tabákovou nálepku přes horní 

boční okraj jednotkového balení cigaret. Vzhledem ke skutečnosti, že veškerá varování 

a sdělení podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být 

tabákovou nálepkou narušena nebo překryta, nebude již dále možné používat tabákovou 

nálepku zavedeným způsobem. 

Ustanovení nově obsahuje pouze úpravu rozměrů tabákových nálepek. 

K bodu 2 (§ 1a) 

Tento novelizační bod přímo navazuje na novelizační bod předchozí. Možnost používat 

ke značení tabákových výrobků po přechodnou dobu dva vzory tabákových nálepek vedlo 

k nutnosti zavedení právní úpravy obsahující i charakteristiku tisku a vzhledu nového vzoru. 

Nově se tak tímto ustanovením upravuje charakteristika obou vzorů tabákové nálepky 

a z důvodu zajištění přehlednosti úpravy se tak činí samostatně v novém ustanovení. 

K bodu 3 (§ 2 odst. 1 písm. c) bod 2) 

Množství tabáku ke kouření je na jednotlivých vzorech tabákové nálepky uváděno v různých 

jednotkách. Je proto nutné umožnit obě varianty uvedení množství tabáku, konkrétně 

kilogramy u vzoru č. 1 a gramy u vzoru č. 2. 

K bodu 4 (§ 2 odst. 2) 

Informace uváděné na tabákové nálepce se označují jako náležitosti. Úpravou dochází 

ke sjednocení textu napříč právním předpisem a jejím hlavním důvodem je předejití nutnosti 

zavedení nových formulářů nabytím účinnosti nové vyhlášky o tabákových nálepkách pouze 

na základě této formální překážky. Nejedná se o věcnou změnu. 
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K bodu 5 (§ 4 odst. 1) 

Ustanovení uvádí minimální počet tabákových nálepek, který si odběratel může objednat 

s tím, že minimální počet vychází z množství tabákových nálepek vytištěných na archu, 

na který se tabákové nálepky tisknou. 

Vzhledem ke skutečnosti, že úprava umožňuje používat dva vzory tabákových nálepek, které 

se navzájem liší nejen grafickou úpravou, ale i velikostí archu, na který jsou tištěny, je opět 

nutné promítnout tuto změnu do způsobu objednávání. 

K bodu 6 (§ 5) 

Vždy lze odebrat jen objednané množství tabákových nálepek. Množstevní omezení pro odběr 

jsou proto totožná s omezeními pro objednání. Úprava tak navazuje na předchozí bod a zavádí 

množstevní limity odběru pro oba vzory tabákové nálepky. 

K bodu 7 (§ 6 odst. 1) 

Došlo pouze k přeformulování ustanovení o vedení evidence tabákových nálepek, a to tak, 

aby toto ustanovení bylo aplikovatelné pro oba vzory tabákové nálepky, resp. oba typy 

formulářů evidence k tomu se vázající. Při plnění evidenčních povinností u tabákových 

nálepek vzoru č. 1 se totiž podle ustanovení § 9a odst. 4 vyhlášky č. 110/2018 Sb., 

o tabákových nálepkách, budou používat vzory tiskopisů uvedené v příloze č. 4 vyhlášky 

o používání tabákových nálepek. 

K bodu 8 (§ 9a) 

K odstavci 1 

Z důvodu možnosti objednat a odebrat tabákové nálepky dostatečně včas (již v průběhu 

prosince), a to tak, aby mohli odběratelé tabákových nálepek uvádět tabákové výrobky 

s oběma vzory již ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se účinnost ustanovení upravujících 

objednávání, odběr a evidenci tabákových nálepek stanoví již ode dne 1. prosince 2018.  

Vzhledem k tomu, že pro nyní používaný vzor tabákových nálepek (vzor č. 1) se však v tomto 

období ještě použije vyhláška o používání tabákových nálepek, toto přechodné ustanovení 

zužuje použití výše uvedených ustanovení pouze na nový vzor tabákové nálepky (vzor č. 2). 

K odstavci 2 

Na základě odstavce 2 lze vracet tabákové nálepky vzoru č. 2 odebrané do 14. února 2019 

až po nabytí účinnosti č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách, a to z toho důvodu, 

že předsunutá účinnost některých ustanovení této vyhlášky slouží odběratelům tabákových 

nálepek výhradně k přípravě tabákových výrobků značených tabákovou nálepkou nového 

vzoru k jejich uvedení do volného daňového oběhu ode dne 15. února 2019, účinnost 

ostatních ustanovení má však nastat právě až ode dne 15. února 2019. 

K odstavci 3 

Stanoví se standardní procesní přechodné ustanovení, podle kterého se postupy zahájené 

ve věci objednávání a odběru tabákových nálepek vzoru č. 1 podle vyhlášky o používání 

tabákových nálepek podle této vyhlášky také dokončí. 

K odstavci 4 

Toto přechodné ustanovení stanovuje, že pro objednávání a evidenci tabákových nálepek 

vzoru č. 1 se budou až do ukončení nakládání s těmito nálepkami v roce 2019 používat vzory 

tiskopisů uvedené v přílohách č. 3 a 4 vyhlášky o používání tabákových nálepek. 
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K bodu 9 (§ 11) 

Účinnost vyhlášky č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách, se stanovuje dnem 15. února 

2019 s výjimkou ustanovení § 4 až 6 a 9a a příloh č. 2 a 3 k této vyhlášce, které nabývají 

účinnosti dnem 1. prosince 2018. Výjimka se stanovuje s ohledem na skutečnost, že některé 

fáze harmonogramu přechodu na nový vzor tabákových nálepek by měly probíhat již 

v průběhu konce roku 2018. Je proto nutné již k tomuto datu umožnit objednávání, odběr 

a evidenci tabákových nálepek obou vzorů. 

K bodu 10 (Příloha č. 1) 

Podle navrhované právní úpravy bude možné ke značení tabákových výrobků používat 

dva vzory tabákových nálepek. 

Vzor č. 1 odpovídá nyní používanému vzoru tabákové nálepky podle vyhlášky o používání 

tabákových nálepek a je pro jednotlivé druhy tabákových výrobků vyobrazen jako vzor č. 1.  

Vzor č. 2 odpovídá vzoru původně samostatně zaváděnému vyhláškou č. 110/2018 Sb., 

o tabákových nálepkách. Pro jednotlivé druhy tabákových výrobků je vyobrazen jako vzor 

č. 2. 

K bodu 11 (Přílohy č. 2 a 3) 

S cílem zjednodušit administrativu a sjednotit formuláře k objednávání a evidenci tabákových 

nálepek se navrhuje pro vzor č. 2 používat již od účinnosti vyhlášky č. 110/2018 Sb., 

o tabákových nálepkách, formuláře původně zaváděné až novou vyhláškou o tabákových 

nálepkách. Tato vyhláška již prošla legislativním procesem a čeká se na její zveřejnění 

ve Sbírce zákonů, ke kterému dojde společně s daňovým balíčkem. Přijetím této právní 

úpravy tak budou odstraněna negativa plynoucí ze skutečnosti, že v rámci jednoho 

kalendářního roku budou postupně účinné tři vyhlášky upravující stejnou oblast. 

K čl. II  

Návrh vyhlášky novelizuje právní předpis, který dosud nenabyl účinnosti, nabytí účinnosti 

tohoto návrhu se tak v souladu s čl. 54 odst. 8 Legislativních pravidel vlády navrhuje dnem 

nabytí účinnosti novelizovaného právního předpisu, tedy vyhlášky č. 110/2018 Sb., 

o tabákových nálepkách. V případě čl. I bodů 5 až 9 a 11 se tak nepostupuje, neboť účelem 

návrhu vyhlášky je v této části to, aby některá ustanovení vyhlášky č. 110/2018 Sb., 

o tabákových nálepkách, nabyla účinnosti dříve, než nabude účinnosti právní předpis jako 

celek, jedná se tedy o výjimku z výše uvedeného pravidla uvedenou v čl. 54 odst. 8 písm. a) 

Legislativních pravidel vlády.  

Účinnost návrhu vyhlášky se tak stanovuje na den 15. února 2019 s výjimkou čl. I bodů 5 až 9 

a 11, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2018. 
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