Pozměňovací návrh poslance Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk 208)
Změna zákona o spotřebních daních
§ 101 odst. 3 písm. C) body 1 a 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, nově zní:
„1. tabák řezaný, popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek, který je
možné kouřit bez dalšího průmyslového zpracování,
2. tabákový odpad, tabákové listy nebo jakýkoli nezpracovaný tabák, které jsou určeny k
prodeji konečnému spotřebiteli, nespadají pod písmeno a) nebo b) a je možné je kouřit,
nebo“.
Odůvodnění
V ČR působí již více než rok distributoři a prodejci tabákových listů. Svou povahou a
vlastnostmi se tyto výrobky jen stěží vejdou do definic předmětu spotřební daně
z tabákových výrobků a proto z nich není odváděna žádná spotřební daň. Podle statistiky
tabákového průmyslu v České republice existuje více něž 30 provozoven, které se
specializují na prodej tabákových listů. Průměrná prodejní cena na maloobchodě tohoto
zboží je 600 Kč/kg bez příslušné spotřební daně, která jen samotná činí 1 800 Kč/kg.
Celá distribuce je postavena na tezi, že se nejedná o tabákový výrobek, ale pouze o
surovinu, která může sloužit například k dekoraci příp. dalším podobně formulovaným
účelům. Jednotliví zákazníci jej ale ihned po nákupu zpracovávají ke kouření na
řezačkách, umístěných buď přímo v prodejnách nebo v jejich blízkém sousedství. Bylo
zjištěno, že počty zákazníků jsou zde v desítkách denně a nákupy se pohybují
jednorázově průměrně v množství od 0,5 do 2 kg tabákových listů.
Důvodem limitované účinnosti dosavadních zásahů proti tomuto jevu je určitá legislativní
nouze resp. nedostatečná možnost účinně zabránit únikům spotřební daně. Jejich výše
činí podle odhadů cca půl miliardy Kč za rok.
Jediným možným nástrojem k zamezení prodejů tabákových listů neobsahujících
spotřební daň je změna legislativy. K tomuto závěru dochází také sdružení ESTA
(European Smoking Tobacco Association). Sdružení již poslalo Evropské Komisi návrh
na změnu definic v připravované novele Směrnice Rady 2011/64/EU o struktuře a
sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.
To je cílem tohoto pozměňovacího návrhu.
K analogickému opatření ze shodných důvodů rozšíření tohoto zločinného fenoménu
přistoupily i sousední země, zejména Polsko a Slovensko. Přijetí tohoto opatření by bylo
jasnou reakcí pro organizovaný zločin, který aktuálně přesouvá tyto aktivity do České
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