Pozměňovací návrh poslance Miroslava Kalouska 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

1.
V § 104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
odstavec 1 zní:
„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
Text

cigarety

Sazba daně
Procentní část

Pevná část

Minimální

27 %

1,29 Kč/kus

celkem
nejméně však

1,28 Kč/kus

2,37 Kč/kus
2,38 Kč/kus
doutníky,
cigarillos

1,42 Kč/kus

tabák

1896 Kč/kg

ke kouření

2023 Kč/kg

.“

2.
V § 104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
Článek III zní:
„Čl. III
Sazby daně jsou stanoveny takto:
Text

cigarety

Sazba daně
Procentní část

Pevná část

Minimální

25 %

1,41 Kč/kus

celkem
nejméně však
2,50 Kč/kus

doutníky,
cigarillos

1,50 Kč/kus

tabák

2250 Kč/kg

ke kouření

.“
3.
V § 104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se
původní Článek III přečísluje na nový Článek IV zní a upraví do následujícího znění:
„Čl. IV
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení. s výjimkou Čl. III, který nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.“

***

Odůvodnění:
V současné době stále představuje rozdíl v odvodu spotřební daně do státního rozpočtu mezi
cigaretami, které jsou zatíženy pouze daní minimální, a cigaretami, které jsou zatíženy daní
kombinovanou, 3 až 8 Kč jen na spotřební dani. Rozdíl v celkové dani (včetně DPH) pak činí
až 6 – 15 Kč. Tím cigarety zdaněné minimální spotřební daní nadále požívají značnou
výhodu, která ovšem není v souladu se samotným smyslem spotřební daně. Návrh Ministerstva
financí (sněmovní tisk 208) nepokračuje v žádoucím sbližováním zdanění tabákových výrobků
a tuto disparitu ve výši sazeb naopak opět prohlubuje.
Úmyslem navrhované úpravy je jednorázová novela sazeb spotřební daně z tabákových
výrobků takovým způsobem, aby ČR v letech 2014 – 2016 zcela naplnila požadovaná kritéria
daná směrnicí 2011/64/EU a bylo předejito situaci, kdy koncem roku 2015 vznikne opět
neodkladná potřeba novelizace předmětného zákona v důsledku neplnění podmínek EU.
Pozměňovací návrh tak respektuje jak minimální míru zdanění ve výši 90EUR/1000 (včetně
pětiprocentního tolerančního pásma od ledna 2015) tak požadavek na minimální daňové
zatížení ve výši 60% budoucího váženého cenového průměru (tzv. WAP), jak dokládá také
důvodová zpráva předkladatele.
Návrh předpokládá dvoukrokové navýšení sazeb spotřební daně takovým způsobem, který na
rozdíl od novely předkladatele, zajistí nejen plný souladu s právní úpravou EU, ale i víceleté
stabilní právní a podnikatelské prostředí v ČR s výraznějším pozitivním dopadem na inkaso
spotřební daně do státního rozpočtu ve výši až 750 – 800 mil. Kč v letech 2015 a 2016.
Trend úpravy sazeb spotřební daně ve dvou krocích a s uzavíráním daňových mezer mezi
zdaněním tabákových výrobků oproti návrhu předkladatele sleduje tyto pozitivní efekty:
- Efektivní výběr daně – snížením dosavadního rozdílu ve zdanění cigaret zatížených pouze
minimální spotřební daní oproti zdanění cigaret zatížených daní kombinovanou
- Efektivní výběr daně – dalším omezením míry daňového zvýhodnění kategorie „tabáku ke
kouření“
- Vyšší výtěžnost daně – snižováním rozdílu ve zdanění tabákových výrobků dojde
k lepšímu poměru mezi reálným inkasem daně ve vztahu k plánovanému relativním
navýšení
- Zajištění vyššího inkasa spotřební daně i přes klesající objem daněné spotřeby (velikost
daňové základny
- Nižší motivace organizovaného zločinu k dalšímu rozvoji nelegálního obchodu
- Jednorázové zakotvení podmínek EU bez nutnosti bezprostředního předložení další
novely zákona.
Za tímto účelem se konkrétně navrhuje následující 2 krokové navýšení sazeb daně:
1. S účinností prvního dne třetího měsíce po vstupu této novely v platnost:
a. Splnění požadavku minimálního výnosu ve výši 90 EUR za tisíc kusů cigaret
dle kurzu ECB z 1. října 2013 a zároveň předpokládané splnění minimálního
výnosu k 1. lednu 2015 za využití Článku 18 Směrnice 2011/64/EU
umožňujícího využít tolerančního pásma 5% v případě, že vlivem změn kurzu
sazby po přepočtu poklesnou pod 90 EUR;
b. Splnění požadavku poměru spotřební daně na WAP z předchozího roku ve
výši 60% a zároveň předpokládané splnění tohoto parametru v roce 2015 za
předpokladu, že WAP za rok 2014 vzroste o méně než 3,90 Kč (předpokládaný
nárůst cen v důsledku zvýšení sazeb od 1. ledna 2014 je o 2 Kč/krabičku, nové

zvýšení sazeb se projeví jen minimálně vzhledem k účinnosti nových sazeb ve
třetím čtvrtelí tohoto roku a tříměsíční lhůty pro doprodej);
c. Sblížení úrovně zdanění tabáku ke kouření ze současných 80% na 85% sazby
minimální daně z cigaret.
2. S účinností od 1. ledna 2016:
a. Splnění požadavku minimálního výnosu ve výši 90 EUR za tisíc kusů cigaret
za předpokladu přetrvávající intervence ČNB a směnném kurzu do výše 27,70
Kč/EUR.
b. Splnění požadavku poměru spotřební daně na WAP z předchozího roku ve
výši 60% a za předpokladu, že WAP za rok 2015 vzroste oproti WAP za rok
2013 o méně než o 8,20 Kč (tedy s dostatečnou rezervou, neboť předpokládaný
kumulovaný nárůst cen v důsledku sazeb účinných od 1. ledna 2014 a
navrhovaných sazeb je do 6 Kč/krabičku);
c. Snížení procentní složky daně z cigaret na 25% za současného navýšení složky
pevné na 1,41 Kč/kus tak, aby změna poměru nezpůsobila snížení celkové
daňové zátěže;
d. Konsekutivní sblížení úrovně zdanění tabáku ke kouření na 90% sazby
minimální daně z cigaret.
Návrh je v souladu s požadavky směrnice EU. Splňuje minimální míru zdanění (90 EUR/1000
cigaret) i minimální daňové zatížení alespoň 60% váženého cenového průměru (tzv. WAP).

