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návrh
poslanců Michala Krause, Petra Ibla, Miroslava Kalouska,
Jaromíra Talíře a Vlastimila Ostrého

zákon
ze dne ..........2003,

zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů
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postupem podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh
ZÁKON
ze dne ……..2003,
kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I
Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č.
325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb.,
zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999
Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č.
262/2001 Sb., zákona č. 493/2001 Sb. a zákona č. 255/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. e) se slova „§ 19 odst. 5 a 6” nahrazují slovy „§ 19 odst. 5, 6 a 7”.
2. V § 12 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „včetně
nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru.”.
3. V § 18 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „to
se netýká výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. i),”.
4. V § 18 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „to se
netýká výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. i).”.
5. V § 19 se doplňuje odstavec 7, který zní:

-3„(7) Výrobou paliv a maziv se nerozumí získání olejů uvedených pod kódy sazebníku
2710 91 až 2710 99 uvedených v odstavci 1 písm. i) výměnou olejů v motorech,
v převodovkách, v transformátorech, v hydraulických zařízeních a v ložiscích. Olejem
získaným výměnou se pro účely tohoto zákona rozumí pouze získání nejvýše stejného
množství oleje, které bylo původně vloženo.”.

6. § 28 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22 zní:
„§ 28
Sazby daně
Sazby daně jsou stanoveny takto:
Kód
sazebníku
2207
2208

ostatní

Text

Sazba daně

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod
položkou 2207 kódu sazebníku

265 Kč/litr etanolu

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod
položkou 2208 kódu sazebníku s výjimkou
destilátů ovocných z pěstitelského pálení22)

265 Kč/litr etanolu

líh obsažený v destilátech ovocných
z pěstitelského pálení

133 Kč/litr etanolu

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod
jinou položkou než 2207 a 2208 kódu
sazebníku

265 Kč/litr etanolu

CELEX: 31992L0083, 31992L0084

------------22)
§ 4 zákona č.61/1997 Sb., ve znění zákona č.22/2000 Sb.”.
7. V § 31 odstavec 1 zní:
„(1) Pivem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více než 0,5 % objemových
alkoholu, nebo
b) směsi výrobku uvedeného v písmeni a) s nealkoholickými nápoji uvedené pod kódem
nomenklatury 2206 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu.”.
CELEX:31992L0083

8. V § 37 v položce sazebníku 2206 se za slovo „šumivé” doplňují slova „podle § 35 písm.
c)”.
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9. V § 38 odstavec 2 zní:
„(2) Tabákovými výrobky se pro účely tohoto zákona rozumí cigarety, cigarillos,
doutníky, tabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret, lulkové, dýmkové
a cigaretové tabáky, tabákový odpad, jakož i ostatní tabákové výrobky, za něž se považují
výrobky použitelné ke kouření obsahující tabák, které jsou určeny pro prodej konečnému
spotřebiteli.”.
CELEX:31995L0059

10. V § 39 odstavec 1 zní:
„(1) Základem daně pro procentní část daně u tabákových výrobků je cena pro
konečného spotřebitele.”.
CELEX:31992L0079, 31992L0080

11. V § 39 odstavec 2 zní:
„(2) Základem daně pro pevnou část daně u tabákových výrobků je množství
vyjádřené v kusech, popřípadě v kilogramech.”.
CELEX:31992L0079, 31992L0080

12. V § 40 odstavec 1 zní:
„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
Kód
sazebníku
2401

Text
tabákový odpad
ostatní tabákové výrobky
v kg

2402

2403

Sazba daně
pevná
660,00 Kč/kg

procentní
7 %

660,00 Kč/kg

7%

cigarety

0,44 Kč/kus

22,50 %

doutníky, cigarillos

0,44 Kč/kus

5 %

cigaretový tabák nařezaný
pro výrobu cigaret

660,00 Kč/kg

7%

tabákový odpad upravený
pro kouření

660,00 Kč/kg

7 %

tabákové vložky z cigaretového

0,44 Kč/kus

22,50 %

-5tabáku pro ruční výrobu cigaret
lulkové a dýmkové
tabáky

660,00 Kč/kg

7 %

ostatní tabákové výrobky
v kusech

0,44 Kč/kus

22,50 %

ostatní tabákové výrobky
v kg

660,00 Kč/kg

7 %.”.

CELEX: 31992L0079, 31992L0080

13. V § 40 odstavec 4 zní:
„(4) Minimální sazby daně jsou stanoveny takto:
(1)
daně

Kód

(2)

sazebníku

2401

2402

2403

Text

Minimální

tabákový odpad

660,00 Kč/kg

ostatní tabákové výrobky v kg

660,00 Kč/kg

cigarety provazcové a cigarety
filtrové délky do 70 mm včetně

0,82 Kč/kus

cigarety filtrové délky nad 70 mm

0,90 Kč/kus

doutníky, cigarillos

0,90 Kč/kus

cigaretový tabák nařezaný
pro výrobu cigaret

660,00 Kč/kg

tabákový odpad upravený
pro kouření

660,00 Kč/kg

tabákové vložky z cigaretového
tabáku pro ruční výrobu cigaret
lulkové a dýmkové
tabáky

0,90 Kč/kus
660,00 Kč/kg

sazba

-6ostatní tabákové výrobky v kusech
ostatní tabákové výrobky v kg
(3)

0,90 Kč/kus
660,00 Kč/kg.”.

CELEX: 31992L0080

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

14. Část čtvrtá zní:
(10)
(11)

„ČÁST ČTVRTÁ

Prodej tabákových výrobků a výrobků podléhajících spotřební dani z lihu
§ 40i
Vymezení pojmů

(12)
(13)

Pro účely této části se rozumí

a) stánkem jakákoliv pevná nebo přenosná konstrukce, která není spojena se zemí pevným
základem, kde prodávající vystavuje, nabízí nebo prodává zboží,
b) stánkem s prodejem denního tisku stánek pevné konstrukce, který se nenachází na tržišti,
nýbrž na místech frekventovaných chodci a mimo širokého sortimentu denního a
periodického tisku nabízí jako doplňkový sortiment i tabákové výrobky,
c) stánkem s občerstvením stánek pevné konstrukce, který se nenachází na tržišti nebo
tržnici, nýbrž na místech frekventovaných chodci nebo v areálech sportovních a kulturních
zařízení, který nabízí mimo sortimentu občerstvení jako doplňkový sortiment i tabákové
výrobky,
d) tržištěm jakýkoliv volně přístupný prostor, na kterém se nachází seskupení více než tří
provozoven vykazujících jednotlivou prodejní plochu menší než 30 metrů čtverečních, ve
kterých dochází k nabídce a prodeji zboží a pokud jsou tyto provozovny umístěny ve
stáncích nebo v jednopodlažních objektech a pokud nejkratší vzdálenost mezi
provozovnami činí méně než 50 metrů,
e) tržnicí vymezený uzavíratelný, zastřešený nebo nezastřešený, v provozní době přístupný
prostor, ve kterém se nachází seskupení více než tří provozoven s nabídkou a prodejem
zboží, pokud tento prostor je vybaven stánky nebo jednoduchými jednopodlažními objekty,
ve kterých dochází k nabídce a prodeji zboží a pokud průměrná plocha provozovny činí
méně než 30 metrů čtverečních.

-7§ 40j
Zákaz prodeje
(1) Na tržištích, tržnicích a v provozovnách umístěných na tržištích a tržnicích, je
prodej výrobků, které podléhají spotřební dani z tabákových výrobků a lihu, zakázán.
(2) Mimo provozovny určené k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu25) je prodej výrobků, které podléhají
spotřební dani z tabákových výrobků a lihu, konečnému spotřebiteli zakázán.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na prodej rozlévaných alkoholických nápojů.
(4) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na stánky s prodejem denního tisku a na
stánky s občerstvením, pokud se nenacházejí na tržnicích a tržištích. Prodej cigaret je v tomto
druhu provozoven povolen pouze v takových jednotkových baleních určených k přímé
spotřebě, na kterých je umístěna tabáková nálepka.
§ 40k
Kontrola
(1) Ke kontrole dodržování zákazu stanoveného v § 40j jsou oprávněny na základě
tohoto zákona:
a) celní orgány,
b) územní finanční orgány,
c) živnostenské úřady,
d) Česká obchodní inspekce,
e) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
f) Policie České republiky,
g) obecní policie
(dále jen ”kontrolní orgány”).
(2) Územní finanční orgány, Policie České republiky a obecní policie postupují při
kontrole dodržování zákazu stanoveného v § 40j podle zvláštního právního předpisu.26)
§ 40l
Vydání a odnětí výrobků
(1) Kdo poruší zákaz stanovený v § 40j, je povinen na výzvu kontrolního orgánu vydat
výrobky, které je zakázáno prodávat na tržištích, tržnicích a mimo provozovnu určenou k
prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního právního
předpisu.25) Nevydá-li je, vybrané výrobky mu mohou být na základě rozhodnutí kontrolního
orgánu odňaty. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(2) Není-li vydaný nebo odňatý výrobek prohlášen za propadlý nebo zabraný, musí být
bez zbytečných průtahů vrácen tomu, komu nepochybně patří; jinak tomu, kdo ho vydal nebo
komu byl odňat.

-8§ 40m
Pokuty
Kontrolní orgány mohou uložit fyzické nebo právnické osobě pokutu až do výše
100 000 Kč, nejméně však 10 000 Kč, jestliže tato osoba porušuje zákaz prodeje uvedený v
ustanovení § 40j.
§ 40n
Zvláštní opatření
(1) Zjistí-li kontrolní orgány, že byl porušen zákaz stanovený v § 40j, uloží kromě
pokuty uvedené v § 40m také propadnutí výrobků, u nichž došlo k porušení zákazu nebo
rozhodne o jejich zabrání při každém zjištění porušení zákazu stanoveného v § 40j.
(2) Vlastníkem propadlých nebo zabraných výrobků se stává stát.
(3) Skladování propadlých či zabraných výrobků podle odstavce 1 nebo výrobků
vydaných či odňatých podle § 40l se provádí na náklad fyzické nebo právnické osoby, které
bylo uloženo zabrání nebo propadnutí výrobků nebo u které bylo rozhodnuto o jejich vydání
či odnětí.
(4) Postup podle odstavců 1 až 3 provede ten z kontrolních orgánů, který zjistí
porušení zákazu stanoveného v § 40j jako první.
(5) Ředitel Krajského inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo
ředitel inspektorátu České obchodní inspekce rozhodne o způsobu zničení propadlých nebo
zabraných výrobků. Zároveň jmenuje tříčlennou komisi, která bude na zničení uvedených
výrobků dohlížet.
(6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Česká obchodní inspekce
propadlé nebo zabrané výrobky pod dohledem tříčlenné komise zničí, a to na náklad fyzické
nebo právnické osoby, která porušila zákaz stanovený v § 40j.
-------------------25)
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
26)
§ 8 až 26 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.”.
Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá.
(14)
(15)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Výrobci nebo dovozci tabákových výrobků mohou vyrobit nebo dovézt tabákové výrobky
označené tabákovými nálepkami se sazbou spotřební daně z tabákových výrobků platnou do
dne nabytí účinnosti zákona, nejpozději do konce měsíce, ve kterém zákon nabyl účinnosti.
2. Odpadní oleje uvedené pod číselnými kódy nomenklatury celního sazebníku 2710 91 až
2710 99, které před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona právnické nebo fyzické osoby
získaly bez daně nebo se sazbou 0 a použily je pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c),
zákona č.587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo je pro tento účel prodaly, nebo je
použily pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla nebo je pro tento účel prodaly,

-9se osvobozují od spotřební daně. Pokud již byla spotřební daň zaplacena, správce daně ji na
žádost daňového subjektu vrátí.
3. Odpadní oleje uvedené pod číselnými kódy nomenklatury celního sazebníku 2710 91 až
2710 99, získané před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona výměnou olejů v motorech,
v převodovkách, v transformátorech, v hydraulických zařízeních a v ložiscích, a to nejvýše
v takovém množství oleje, které bylo do těchto zařízení původně vloženo, se osvobozují od
spotřební daně. Pokud již byla spotřební daň zaplacena, správce daně ji na žádost daňového
subjektu vrátí.
4. Pokud je výrobek osvobozen od spotřební daně podle bodů 2 a 3, nevzniká daňovému
subjektu z tohoto důvodu povinnost k registraci a k vystavování daňového dokladu.
Nesplnění těchto povinností daňovým subjektem před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
nepodléhá sankcím.
ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byl vyhlášen.
Důvodová zpráva

I. Obecná část
1. Důvody předložení návrhu zákona
Důvodem předložení tohoto návrhu je učinění dalšího kroku v oblasti harmonizace
s legislativou Evropské unie v oblasti spotřebních daní, v souvislosti s tím úprava sazeb a
předmětu daně u tabákových výrobků a valorizace sazby spotřební daně z lihu. Nutnost
novelizace předmětu spotřební daně z piva vyplynula z připravované novely vyhlášky
Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., jejíž předpokládaná účinnost je od 1. 7. 2003.
Provádí se technické upřesnění předmětu daně z vína. Dále se upravuje prodej tabákových
výrobků a výrobků podléhajících spotřební dani z lihu.
Vládní návrh tohoto zákona byl již projednáván v Poslanecké sněmovně, kde byl ve
třetím čtení zamítnut. V novém návrhu jsou již zohledněny poslanecké pozměňovací návrhy,
které byly při projednávání návrhu původního Poslaneckou sněmovnou schváleny. Jedná se
zejména o zmírnění původně navrhovaného zvýšení minimálních sazeb spotřebních daní
z tabákových výrobků a o zákaz prodeje tabákových výrobků a výrobků podléhajících
spotřební dani z lihu na tržištích a v tržnicích.
Navrhovatelé navrhují, aby Poslanecká sněmovna podle § 90 odst. 2 zákona o
jednacím řádu Poslanecké sněmovny vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení.
Důvodem tohoto návrhu je plnění závazku harmonizace právního řádu ČR s právem ES, tedy
provedení závazků vyplývajících ze smluv, kterými je Česká republika vázána.
2. Zhodnocení platného právního stavu

- 10 Spotřební daně jsou v České republice zavedeny od 1. ledna 1993. Právní úprava
spotřebních daní je v současnosti obsažena v zákoně č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů.
Novela zákona o spotřebních daních obsahuje drobnou technickou úpravu týkající se
odpadních olejů, zvýšení sazeb spotřebních daní z lihu a tabákových výrobků, úpravu
předmětu daně u tabákových výrobků a úpravu předmětu daně u piva a vína.
Konkrétní zdůvodnění jednotlivých ustanovení je uvedeno ve zvláštní části důvodové
zprávy.
3. Vztah k dosavadním právním předpisům
Navrhovaným zákonem je prováděna novelizace zákona č. 587/1992 Sb., o
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
4. Vztah k Ústavě České republiky
Navrhované právní řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Podle
čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod lze daně ukládat jen na základě zákona.

5. Vztah k mezinárodním smlouvám
Navržená úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika
vázána.
6. Slučitelnost s právem Evropských společenství
Na oblast navrhovaných úprav v oblasti spotřebních daní se vztahují směrnice:
-

Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret
Směrnice Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových
výrobků než cigaret
Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než dani z obratu,
které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní
z alkoholu a alkoholických nápojů
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z
alkoholu a alkoholických nápojů
99/81/ES – novelizuje směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS, 95/59/ES
2002/10/ES – novelizuje směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS, 95/59/ES.

Návrh zákona je převážně slučitelný s právem Evropských společenství. Návrh zákona
je neslučitelný z hlediska výše spotřební daně z tabákových výrobků. Česká republika
uzavřela ke konci roku 2001 negociační jednání s Evropskou unií v kapitole 10 – Daně.
Evropská unie dokumentem Společná pozice EU z listopadu 2001 přistoupila na přechodné
období požadované ze strany České republiky na postupné zvyšování sazeb spotřebních daní
u tabákových výrobků na úroveň minimálních sazeb platných v Evropské unii, a to do 31.
prosince 2006 pro dosažení 57 % spotřební daně z ceny pro konečného spotřebitele cigaret
nejprodávanější cenové kategorie. Vedle dosažení minimální 57 % výše spotřební daně Česká
republika musí implementovat směrnici 2002/10/ES zavádějící nově pevné minimální sazby
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2007 (60 EUR/1000 ks cigaret nejprodávanější cenové kategorie a od 1. července 2006 pro
ostatní členské státy EU 64 EUR/1000 ks cigaret nejprodávanější cenové kategorie).
Dále Evropská unie přistoupila na požadavek České republiky uplatňovat trvalou
výjimku pro úpravu snížené sazby daně z lihu obsaženého v ovocných destilátech
z pěstitelského pálení nejméně ve výši 50 % základní sazby daně z lihu.
Úpravou předmětu spotřební daně z piva dojde k plné harmonizaci tohoto ustanovení
s legislativní úpravou této oblasti v Evropské unii. Úpravou předmětu daně u vína dochází
k jeho zpřesnění.
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah
V souvislosti se zvýšením sazby spotřební daně z lihu by mělo dojít ke zvýšení výnosu
o cca + 0,3 mld. Kč v roce 2003. Zvýšení sazby spotřební daně z tabákových výrobků přinese
příjem do státního rozpočtu v roce 2003 cca + 0,8 mld. Kč. V této souvislosti by mělo
potažmo dojít k mírnému navýšení příjmů u DPH.
S ohledem na množství spotřebovaného šňupavého a žvýkacího tabáku se jedná o
minimální negativní dopad na státní rozpočet.
Úprava předmětu spotřební daně z piva a vína má neutrální dopad na příjmy státního
rozpočtu.
II. Zvláštní část
K části první
K článku I
K bodům 1 až 5
Parlament ČR schválil zákon č. 255/2002 Sb., který v zákonu o spotřebních daních
s účinností od 28. června 2002 uvedl do souladu číselná označení uhlovodíkových paliv a
maziv uvedená v zákonu o spotřebních daních s označením uvedeným v celním sazebníku.
Zákon o spotřebních daních tak převzal také vytvoření samostatné skupiny předmětu daně –
odpadní oleje.
Pro odpadní oleje je stanovena sazba daně ve výši 8 150 Kč/1000 l, což není v rozporu
s pravidly EU. To např. umožňuje zdaňovat dovážené odpadní oleje, pokud je tento dovoz
povolen.
Nežádoucí dopad však může mít toto opatření na firmy (autoservisy apod.), které
motoristům vyměňují olej. Tyto firmy často za symbolickou cenu dodávají vyjetý olej
spalovnám, které ho bezpečně likvidují. To bylo umožněno mimo jiné tím, že odpadní
(vyjetý) olej nebyl zařazen v samostatné skupině, ale byl považován za olej mazací s nulovou
sazbou daně.
Navržená změna § 18 a § 19 zákona o spotřebních daních umožní jako dříve prodávat
odpadní olej bez spotřební daně, a tím i jeho efektivní a ekologickou likvidaci.
Navržená úprava není v rozporu s právem EU.
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došlo již dříve.
K bodu 6
Doposud platná sazba spotřební daně z lihu ve výši 234 Kč/1 litr ethylalkoholu platí
od roku 1997. Za období 1997 – 2002 spotřebitelské ceny vzrostly o 25 %. Lze tedy
„valorizovat” i pevnou sazbu daně z lihu. Navržená sazba je zvýšena o 13 %, což by mohlo
v případě celého promítnutí nárůstu sazby do ceny způsobit zvýšení ceny běžné 40 % lihoviny
o 8 Kč na půllitrovou láhev.
Pokud se jedná o navýšení sazby spotřební daně u lihu obsaženého v ovocných
destilátech z pěstitelského pálení, zvýšení sazby odpovídá dosažení 50 % základní sazby, což
vyplývá z výsledků jednání v kapitole 10 - Daně.

K bodu 7
Úprava předmětu spotřební daně z piva tak, aby byl plně v souladu s legislativou
Evropské unie, je připravena v návrhu nového zákona o spotřebních daních, ve kterém je
navrhována účinnost k 1. 1. 2004. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zemědělství připravilo
návrh novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb.,
kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro
nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní
vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a
droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb. s předpokládanou účinností k 1. 7. 2003, je nutno
předmět spotřební daně z piva upravit již dříve, aby nedošlo k situaci, že ve vyhlášce nově
zahrnuté kvašené sladové nápoje by nepodléhaly spotřební dani z piva. Docházelo by tak
k negativnímu dopadu na státní rozpočet, protože existují signály, že někteří velcí výrobci
piva se chystají obohatit trh právě těmito výrobky.
K bodu 8
Jedná se o technické upřesnění předmětu daně z vína.
K bodům 9 až 11
Z předmětu daně jsou vypuštěny šňupavé a žvýkací tabáky. Není důvod ke zvyšování
sazeb těchto tabáků vzhledem k tomu, že ve směrnicích Evropské unie tyto tabáky nejsou
předmětem daně.
Nově jsou v bodě 9 definovány „ostatní tabákové výrobky”. Upřesňuje se předmět daně
tak, aby došlo k zamezení zneužívání tabáků, které jsou deklarovány jako tabáky neurčené pro
kouření, nicméně k tomuto účelu jsou používány.
K bodům 12 a 13
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(s výjimkou cigaret, u kterých došlo ke zvýšení sazeb naposledy k 1. červenci 1999).
S ohledem na potřebu najít další zdroje financování pro krytí škod způsobených záplavami je
vhodné zvýšit sazby spotřební daně u tabákových výrobků. K tomuto přistupuje i argument
nutnosti dosažení minimálních sazeb stanovených v EU (u cigaret minimální sazba je 57 %
ceny pro konečného spotřebitele), a to v termínu do 31. prosince 2006. V termínu do 31.
prosince 2007 je nutné dosáhnout vedle 57 % výše spotřební daně i minimální pevnou sazbu,
která bude činit 64 EUR na 1000 ks. V současné době je daňové zatížení u cigaret nejvíce
žádaných na trhu asi 40 %. Z hlediska dopadu do cenové hladiny je vhodnější postupovat ve
více krocích s cílem dosažení minimálních sazeb.
Rizikem zvýšení výnosu spotřební daně z tabákových výrobků je vývoj cen těchto
výrobků v sousedních zemích, což může ovlivnit jak nákup tabákových výrobků v ČR ze
strany cizozemců, tak nákupy tuzemců v zahraničí. S rozdílnou cenovou hladinou se
pochopitelně zvyšuje i riziko nelegálních dovozů.
(16)
(17)

K bodu 14

Vzhledem k tomu, že zejména tržiště, tržnice a stánky slouží k prodeji tabákových
výrobků a lihovin, které nebyly řádně zdaněny a jsou buď vyrobeny nebo dovezeny nelegálně
do České republiky, navržená úprava má za cíl zabránit distribuci nezdaněných výrobků.
Lihoviny a tabákové výrobky budou moci být prodávány toliko v tzv. kamenných obchodech.
Průlomem do tohoto obecného zákazu je prodej rozlévaných lihovin a destilátů ve stáncích
s občerstvením a prodej tabákových výrobků v tzv. trafikách. Další ustanovení obsahují
vymezení kontrolních orgánů a jejich postup při porušení zákazu prodeje tabákových výrobků
a výrobků podléhajících spotřební dani z lihu na tržištích a tržnicích. Opatření je jedním z
nástrojů v boji proti daňovým únikům v oblasti spotřebních daních.
(18)

K článku II

Omezení uvedené v bodu 1 přechodných ustanoveních by mělo zabránit možnosti
předzásobení se výrobců a dovozců tabákových výrobků tabákovými nálepkami se současně
platnou sazbou spotřební daně.
Ustanovení bodů 2 až 4 přechodných ustanovení eliminuje nežádoucí dopady
způsobené změnou číselných kódů celního sazebníku, ve kterých byly odpadní oleje od 1.
ledna 2002 uvedeny samostatnou položkou a tím se změnil i způsob jejich zdaňování.
(19)
(20)

K části druhé

Navrhuje se účinnost zákona prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
byl vyhlášen.

Michal Kraus v. r.
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Petr Ibl v. r.
Miroslav Kalousek v. r.
Jaromír Talíř v.r.
Vlastimil Ostrý v. r.

Úplné znění dotčených částí zákona č.587/1992 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů - (vypuštěný text je uveden
v kulatých závorkách kurzívou) – nový text je uveden tučně podtrženě
Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) tuzemskem území České republiky kromě svobodných celních pásem a svobodných
celních skladů,
b) zahraničím to území, které není tuzemskem,
c) vývozem výstup vybraných výrobků z tuzemska propuštěných do režimu vývozu1) nebo
do režimu pasivního zušlechťovacího styku1a) anebo umístění českých vybraných výrobků
do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma,
d) dovozem vybraných výrobků vstup vybraných výrobků do tuzemska,
e) výrobou vybraných výrobků proces, při kterém vybraný výrobek vznikne nebo dozná
změn ve své podstatě či ve vnější úpravě, s výjimkou uvedenou v (§ 19 odst. 5 a 6) § 19
odst. 5, 6 a 7,
f) správcem daně příslušný územní finanční orgán (dále jen „finanční orgán”); 3) při dovozu
vybraných výrobků a při vracení českých vybraných výrobků podle § 4 odst. 1 písm. a) a
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orgán,4)
g) daňovou povinností daňová povinnost za zdaňovací období podle §14 odst. 1
nesnížená o nárok na vrácení daně uplatněný podle §12 za stejné zdaňovací období nebo
částka, o kterou byl neoprávněně zvýšen nárok na vrácení daně podle §12,
h) vyskladněním
1. fyzické vydání vybraných výrobků plátcem daně (§ 3) z prostor, kde jsou vyráběny
nebo skladovány, pro splnění smluvního závazku s výjimkou smlouvy o uložení
věci a smlouvy o úschově,5) smlouvy o skladování,5a) smlouvy zasílatelské5b) a
smlouvy o přepravě věci nebo smlouvy o přepravě nákladu,5c)
2. použití vybraných výrobků pro výrobu výrobků, které nejsou předmětem daně,
3. použití vybraných výrobků pro vlastní potřebu plátce daně, příslušníků jeho
domácnosti a osob jemu blízkých,7) jeho zaměstnanců, členů a společníků a
příslušníků jejich domácností a osob jim blízkých,
4. použití vybraných výrobků pro účely reklamy,
5. použití vybraných výrobků pro účely, které přímo nesouvisejí s podnikatelskou
činností,8)
i) malým nezávislým pivovarem taková právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž roční
výstav piva (dále jen „výstav”) není větší než 200 000 hl a která splňuje podmínky
stanovené v § 31a,
j) ročním výstavem piva veškeré vyrobené pivo v tomto roce vyskladněné,
k) číselným kódem nomenklatury celního sazebníku (dále jen „kód sazebníku”) se rozumí
číselný kód popisu vybraných výrobků podle zvláštního právního předpisu,8a)
l) cenou pro konečného spotřebitele pevná cena stanovená podle zvláštního právního
předpisu.8b)
1)

§ 214 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.

1a)

§ 197 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

3)

§ 1 a 2 zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona
ČNR č. 337/1992 Sb.

4)

§ 3 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5)

§ 516 až 526 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 747 až 753 zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5a)

§ 527 až 535 zákona č. 513/1991 Sb.

5b)

§ 601 až 609 zákona č. 513/1991 Sb.

5c)

§ 610 až 629 zákona č. 513/1991 Sb., § 765 až 773 zákona č. 40/1964 Sb.

7)

§ 115 až 117 zákona č. 40/1964 Sb.

8)

§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.
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Nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby
dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky
pro jejich uplatnění (celní sazebník).
8b)

§ 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
§ 12
Nárok na vrácení daně
(1) Plátci vzniká nárok na vrácení daně dnem

a) vydání rozhodnutí o propuštění zdaněných vybraných výrobků do režimu vývozu nebo do
režimu pasivního zušlechťovacího styku vydaném na tiskopisu písemného celního
prohlášení,16a) je-li na tomto rozhodnutí příslušným celním úřadem potvrzeno datum
výstupu vybraných výrobků do zahraničí nebo jejich umístění do svobodného celního
pásma nebo do svobodného celního skladu v rámci podnikatelské činnosti;8) toto
ustanovení neplatí pro vybrané výrobky, na které se podle § 8 odst. 3 pohlíží jako na
výrobky pořízené ze ceny bez daně,
b)

převzetí na sklad plátce zdaněných vybraných výrobků, s výjimkou výrobků, které jsou
předmětem daně z lihu, vstupujících jako materiál do vyráběných vybraných výrobků,

c)

převzetí na sklad plátce zdaněných vybraných výrobků vrácených zpět plátci subjekty,
pro které byly tyto vybrané výrobky vyskladněny podle § 2 písm. h) bodu 1,

d) vypořádání nároků z vad vybraných výrobků, nároků za nedodané vybrané výrobky nebo
nároků z nesprávně účtované daně, pokud plátce úplatu za tyto vybrané výrobky neobdržel
nebo pokud úplatu kupujícímu vrátil; pro uplatnění nároku za nedodané vybrané výrobky
je zároveň podmínkou převzetí nedodaných vybraných výrobků zpět na sklad plátce,
e) prodeje zdaněných vybraných výrobků podle § 12b odst. 1,
f) vzniku skutečnosti podle § 42a,
g) zamítnutí žádosti o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku nebo jiných evidencí při
ukončení činnosti v případě, že daňová povinnost vznikla podle § 5 odst. 1 písm. g),
h) vyskladnění uhlovodíkových paliv a maziv obsahujících líh podle § 19 odst. 2 písm. f);
daň se vrací ve výši odpovídající množství lihu obsaženém v uhlovodíkovém palivu a
mazivu,
i)

vyskladnění uhlovodíkových paliv a maziv obsahujících etyl-terciál-butyl-éter podle § 19
odst. 2 písm. g); daň se vrací ve výši odpovídající 45 % množství etyl-terciál-butyl-éteru
obsaženém v uhlovodíkovém palivu a mazivu(.), včetně nezreagovaného lihu při výrobě
etyl-terciál-butyl-éteru.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. b) až d) se nevztahují na cigarety, doutníky a
cigarillos. Zvláštní ustanovení týkající se vracení daně u cigaret, doutníků a cigarillos jsou
uvedena v § 40f odst. 4, 5 a 7.
(3) Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 uplatní plátce v daňovém přiznání podle
§13 nejpozději do šesti měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém nárok na vrácení daně
vznikl. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani
nelze povolit navrácení v předešlý stav. Jestliže před uplynutím této lhůty dojde k vyskladnění
vybraného výrobku plátcem, aniž by byl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení
daně dnem vyskladnění vybraného výrobku zaniká. Nárok na vrácení daně podle odstavce 1
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vyskladnění vybraného výrobku, pokud v tento den současně vznikla daňová povinnost.
(4) Nárok na vrácení daně mohou plátci uplatnit pouze u finančního orgánu bez ohledu
na to, zda jde o vybrané výrobky vyskladněné v tuzemsku nebo dovezené.
(5) Pokud plátce neuplatní nárok na vrácení daně, ačkoliv tak podle odstavce 1 mohl
učinit, pohlíží se při vzniku daňové povinnosti podle § 5 na vybrané výrobky, u kterých podle
odstavce 1 mohl být uplatněn nárok na vrácení daně tak, jako by tento nárok byl uplatněn.
16a)

§ 104 a 105 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

§ 18
Plátci daně
(1) Plátci jsou také právnické osoby, které nakoupí uhlovodíková paliva a maziva
(dále jen „paliva a maziva”) od výrobce nebo dovozce do státních hmotných rezerv.20a)
(2) Plátci jsou také všechny právnické a fyzické osoby, které získají výrobky uvedené
v § 19 odst. 1 nebo 2 bez daně nebo se sazbou daně nula a
a) použijí je pro pohon motorů nebo je pro tento účel prodají,
b) použijí je pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) nebo je pro tento účel prodají(,); to
se netýká výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. i), nebo
c) použijí je pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla nebo je pro tento účel
prodají(.); to se netýká výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. i).
(3) Plátci jsou také všechny právnické a fyzické osoby, které získají výrobky uvedené
v § 19 odst. 2 písm. b) používané pro pohon dvoutaktních motorů bez daně a použijí je pro
pohon jiných motorů nebo je pro pohon jiných motorů prodají.
(4) Plátci jsou také právnické a fyzické osoby, které použijí jako přísadu nebo plnivo
(aditivum) do paliva nebo maziva výrobky uvedené v § 19 odst. 4 nebo tyto výrobky pro
takový účel prodají se sazbou nižší, než je sazba daně stanovená pro toto palivo nebo mazivo.
20a)

§ 4 zákona č.97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.
§ 19
Předmět daně
(1) Předmětem daně jsou tato paliva a maziva :

a) motorové benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy
sazebníku 2710 11 31 až 2710 11 70,
b) technické benziny uvedené pod kódy sazebníku 2710 11 11 až 2710 11 25 a 2710 11 90,
c) střední a těžké plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro
pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle odstavce 2 písm. c) uvedené pod kódy
sazebníku 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49,
d) petroleje uvedené pod kódy sazebníku 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 21 a 2710 19 25,
e) střední a těžké plynové oleje, u nichž se při 350°C předestiluje minimálně 85%
objemových, a těžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% až 85% objemových,
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způsob spotřeby tepla uvedené pod kódy sazebníku 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45,
2710 19 49, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69,
f) těžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedenými pod
písmeny c) až e) s viskozitou větší než 10 x 10-6 m2 s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90
x 10-6 m2 s-1 při 50°C, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu
tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla uvedené pod kódy sazebníku 2710 19 61, 2710
19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69,
g) mazací a ostatní oleje a automobilová plastická maziva uvedené pod kódy sazebníku 2710
19 71 až 2710 19 99 s výjimkou mazacích a ostatních olejů uvedených v písmenu h),
h) mazací a ostatní oleje uvedené pod kódy sazebníku 2710 19 71 až 2710 19 99 mající tyto
vlastnosti:
1.viskozita při 40oC nižší než 12 mm2s-1,
2.bod vzplanutí podle Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku
(Clevelend) max. 350oC,
3.do max. 350oC musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát.
Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností
uvedených v bodech 2 a 3.
i) odpadní oleje uvedené pod kódy sazebníku 2710 91 až 2710 99,
j) zkapalněné plyny určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
uvedené pod kódy sazebníku 2711 11 00, 2711 12 19, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 91,
2711 13 97, 2711 14 00 a 2711 19 00,
k) zkapalněné plyny jiné než v písmenu j) uvedené pod kódy sazebníku 2711 11 00, 2711 12
11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30,
2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00 a 2711 19 00,
l) stlačené plyny určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
uvedené pod kódy sazebníku 2711 21 00 a 2711 29 00,
m) stlačené plyny jiné než v písmenu l) uvedené pod kódy sazebníku 2711 21 00 a 2711 29
00.
(2) Předmětem daně jsou také
a) jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v odstavcích 1 a 2, s výjimkou směsí
obsahujících benzin a směsí vzniklých podle odstavců 5 a 6,
b) směsi paliv a maziv obsahující benzin nebo směsi benzinů s palivy a mazivy uvedenými
v odstavci 1 či s látkami, které v odstavci 1 nejsou uvedeny, s výjimkou směsí vzniklých
podle písmen f) a g), směsí vzniklých podle odstavců 5 a 6 a směsí používaných pro
pohon dvoutaktních motorů, nejde-li o směs obsahující technický benzin,
c) směsi paliv a maziv uvedených v odstavci 1 písm. c), d) a e) určené jako palivo pro
vznětové motory s metylestery řepkového oleje, přičemž podíl metylesteru řepkového
oleje musí činit více než 30 % hmotnostních všech látek ve směsi obsažených,
d) směsi paliv a maziv uvedených v odstavci 1 s látkami v odstavcích 1 a 2 neuvedenými
určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, s výjimkou směsí
obsahujících benzin a směsí vzniklých podle odstavce 6,
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v různých tucích a olejích uvedených v kapitole 15 celního sazebníku, které jsou účelem
použití rovnocenné palivu a mazivu uvedenému v odstavci 1,
f) směsi benzinu s lihem, které obsahují nejméně 95 % benzinu a nejvýše 5 % lihu,
g) směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem, které obsahují nejméně 85 % benzinu a nejvýše
15 % etyl-terciál-butal-éteru včetně nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyléteru.
(3) Dani podléhají také paliva a maziva obsažená ve směsi s jinými látkami, a to pouze
jejich podílem v této směsi, s výjimkou již dříve zdaněných paliv a maziv, pokud tento podíl
přesahuje 15 % objemu všech látek ve směsi obsažených a pokud se nejedná o technické
benziny podle odstavce 1 písm. b) nebo o směs podle odstavce 2 písm. d).
(4) Předmětem daně jsou také výrobky určené k použití, nabízené k prodeji nebo
používané jako přísada nebo plnivo (aditivum) do paliv a maziv určených k použití,
nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů, s výjimkou výrobků, které
absorbují vodu z paliv a maziv v nádržích a palivových systémech.
(5) Za výrobu benzinu se nepovažuje smíchání dvou či více druhů benzinů, pokud tyto
benziny mají stejnou sazbu daně.
(6) Za výrobu paliv a maziv uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) se nepovažuje
přidání jedné nebo více přísad nebo plniv do kapalného paliva a maziva pro vznětové nebo
zážehové motory (aditivace), pokud celková hmotnost přísad nepřekročí 0,2 % celkové
hmotnosti tohoto paliva a maziva.
(7) Výrobou paliv a maziv se nerozumí získání olejů uvedených pod kódy
sazebníku 2710 91 až 2710 99 uvedených v odstavci 1 písm. i) výměnou olejů v motorech,
v převodovkách, v transformátorech, v hydraulických zařízeních a v ložiscích. Olejem
získaným výměnou se pro účely tohoto zákona rozumí pouze získání nejvýše stejného
množství oleje, které bylo původně vloženo.

§ 28
Sazby daně
Sazby daně jsou stanoveny takto:
Kód
sazebníku
2207
2208

Text

Sazba daně

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod (234) 265 Kč/litr etanolu
položkou 2207 kódu sazebníku
líh obsažený ve výrobcích uvedených pod (234) 265 Kč/litr etanolu
položkou 2208 kódu sazebníku s výjimkou
destilátů ovocných z pěstitelského pálení22)
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z pěstitelského pálení
ostatní

(95) 133 Kč/litr etanolu

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod (234) 265 Kč/litr etanolu
jinou položkou než 2207 a 2208 kódu
sazebníku

------------22)
§ 4 zákona č. 61/1997 Sb., ve znění zákona č.22/2000 Sb.

§ 31
Předmět daně
(1) Pivem se pro účely tohoto zákona rozumí:
a) (slabě alkoholický výrobek, který obsahuje více než 0,5 % objemových alkoholu, vzniklý
zkvašením mladiny a odpovídající kódu sazebníku 2203,)
výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více než 0,5 %
objemových alkoholu, nebo
b) (směsi alkoholického výrobku podle písmene a) s nealkoholickými nápoji, které odpovídají
kódu sazebníku 2206.)
směsi výrobku uvedeného v písmeni a) s nealkoholickými nápoji uvedené pod kódem
nomenklatury 2206 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu.
(2) Mladina je roztok cukrů a ostatních látek, získaný z různých druhů sladu,
cukru nebo nesladovaných obilovin, povařený s chmelem nebo jinými chmelovými
výrobky.
(3) Koncentrace piva se vyjadřuje v procentech jako procentový obsah extraktu
původní mladiny před zakvašením. Extrakt původní mladiny před zakvašením se stanoví
podle velkého Ballingova vzorce takto:
( 2, 066 5 A + Es ) × 100
p (%) =

----------------------------------100 + 1, 066 5 A

nebo upraveného vzorce
p (%) = 2 A + Es + K
kde
p - extrakt původní mladiny před zakvašením,
Es - hmotnostní procento nezkvašeného (skutečného) extraktu piva, které se stanoví
sacharometricky nebo pyknometricky po oddestilování alkoholu a doplnění destilovanou
vodou na původní hmotnost vzorku,
A - hmotnostní procento alkoholu stanovené v destilátu pyknometricky,
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(4) Pro určení koncentrace piva se jako rozhodčí metoda použije destilační metoda. Při
sériových analýzách je možno extrakt původní mladiny stanovit refraktometricky nebo
pomocí automatických analyzátorů.
§ 37
Sazby daně
Sazby daně jsou stanoveny takto:
Kód

Text

sazebníku
2204

2205

2206

Sazba
daně

révová vína podle § 35 písm. a)

0 Kč/litr

vína dosycovaná C02 podle § 35 písm. b)

16,40 Kč/litr

šumivá vína podle § 35 písm. c)

23,40 Kč/litr

desertní a desertní kořeněná
vína podle § 35 písm. d)

16,40 Kč/litr

ostatní výrobky podle § 35 písm. e)
ostatní výrobky podle § 35 písm. e)
dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu a teplotě
20°C dosahují přetlak větší než 0,1 MPa
ostatní výrobky podle § 35 písm. e) šumivé

0 Kč/litr

16,40 Kč/litr
23,40 Kč/litr

podle § 35 písm. c)
ostatní výrobky podle § 35 písm. e) upravené
jako desertní a desertní kořeněná vína podle
§ 35 písm. d)

16,40 Kč/litr

cidry a perry podle § 35 písm. f), které
při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C dosahují
přetlak větší než 0,3 MPa, bez ohledu na obsah
alkoholu

16,40 Kč/litr

cidry a perry podle § 35 písm. f), které
při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C nedosahují
přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu
do 7 % objemu (včetně)

2,40 Kč/litr
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při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C nedosahují
přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším
než 7 % objemových

16,40 Kč/litr

§ 38
Předmět daně
(1) Předmětem daně jsou tabákové výrobky.
(2) (Tabákovými výrobky se pro účely tohoto zákona rozumí cigarety, cigarilos,
doutníky, lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací tabáky a tabákový odpad.)
(2) Tabákovými výrobky se pro účely tohoto zákona rozumí cigarety, cigarillos,
doutníky, tabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret, lulkové,
dýmkové a cigaretové tabáky, tabákový odpad, jakož i ostatní tabákové výrobky, za něž
se považují výrobky použitelné ke kouření obsahující tabák, které jsou určeny pro
prodej konečnému spotřebiteli.

§ 39
Základ daně
(1) (Základem daně pro procentní část daně u doutníků, cigarillos, lulkových, dýmkových,
cigaretových, šňupavých a žvýkacích tabáků, tabákového odpadu, cigaret a tabákových vložek
z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret je cena pro konečného spotřebitele.)
Základem daně pro procentní část daně u tabákových výrobků je cena pro
konečného spotřebitele.
(2) (Základem daně pro pevnou část daně u doutníků, cigarillos, lulkových, dýmkových,
cigaretových, šňupavých a žvýkacích tabáků, tabákového odpadu, cigaret a tabákových vložek
z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret je množství cigaret vyjádřené v kusech, popř. v
kilogramech.)
Základem daně pro pevnou část daně u tabákových výrobků je množství
vyjádřené v kusech, popřípadě v kilogramech.
(3) Základem daně pro procentní část daně u cigaret, které jsou určené pro vývoz, je cena pro
konečného spotřebitele, za kterou jsou prodávány cigarety se stejným obchodním názvem a o stejném
počtu kusů v jednotkovém balení na tuzemském trhu.
(4) Základem daně pro procentní část daně u cigaret, které jsou určené pro vývoz a
cigarety s tímto obchodním názvem se nedodávají na tuzemský trh, je cena pro konečného
spotřebitele cigaret nejprodávanější cenové kategorie o stejném počtu kusů v jednotkovém
balení na tuzemském trhu.
§ 40
Sazby daně
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Kód

Text

sazebníku
2401

Sazba daně

tabákový odpad

pevná
(440,00) 660,00 Kč/kg

ostatní tabákové výrobky
v kg
2402

2403

procentní
(5%) 7 %

660,00 Kč/kg

cigarety

(0,36) 0,44 Kč/kus

doutníky, cigarillos

(0,36) 0,44 Kč/kus

7%
(22%) 22,50 %
5 %

cigaretový tabák nařezaný
pro výrobu cigaret

(440,00) 660,00 Kč/kg

(5%) 7 %

tabákový odpad upravený
pro kouření

(440,00) 660,00 Kč/kg

(5%) 7 %

tabákové vložky z cigaretového
tabáku pro ruční výrobu cigaret

(0,36) 0,44 Kč/kus

(22%) 22,50 %

lulkové a (,) dýmkové(, šňupavé 440,00) 660,00 Kč/kg
a žvýkací) tabáky

(5%) 7

ostatní tabákové výrobky
v kusech

(0,36) 0,44 Kč/kus

ostatní tabákové výrobky
v kg

(440,00) 660,00 Kč/kg

%

(22%) 22,50 %

(5%) 7 %.

(2) Výše daně se vypočítá jako součet pevné částky daně násobený počtem kusů nebo
počtem kilogramů a procentní části daně.
(3) Každých započatých 90 mm délky tabákového provazce se považuje za jeden kus.
(4) Minimální sazby daně jsou stanoveny takto:
Kód

Text

Minimální sazba daně

sazebníku
2401

tabákový odpad
ostatní tabákové výrobky v kg

(440,00) 660,00 Kč/kg
660,00 Kč/kg
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2402

2403

cigarety provazcové a cigarety
filtrové délky do 70 mm včetně

(0,67) 0,82 Kč/kus

cigarety filtrové délky nad 70 mm

(0,79) 0,90 Kč/kus

doutníky, cigarillos

(0,79) 0,90 Kč/kus

cigaretový tabák nařezaný
pro výrobu cigaret

(440,00) 660,00 Kč/kg

tabákový odpad upravený
pro kouření

(440,00 ) 660,00Kč/kg

tabákové vložky z cigaretového
tabáku pro ruční výrobu cigaret

(0,79)

0,90 Kč/kus

lulkové (,) a dýmkové(, šňupavé
a žvýkací) tabáky

(440,00) 660,00 Kč/kg

ostatní tabákové výrobky v kusech

(0,79) 0,90 Kč/kus

ostatní tabákové výrobky v kg

(440,00) 660,00 Kč/kg.

(5) Minimální sazba daně se použije, nedosáhne-li výše daně vypočtená podle
odstavce 1 výši vypočtenou podle odstavce 4 a základem daně je množství tabákových
výrobků vyjádřené v kusech nebo v kilogramech.

