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Požadovaná informace:

Žádost o poskytnutí informací:

Konkrétně žádáte o poskytnutí těchto informací:

Rád bych začal dovážet tabák do vodních dýmek pro obchodní účely jak ze zemí 

EU, tak mimo EU. Podle zákona o spotřebních daních (353/2003 Sb. §107 odst. 6) 

musí být tabák pro přípravy vodní dýmky v jednotkovém balení. Nikde jsem se 

však nedočetl, jaké náležitosti a kroky jsou potřeba, abych mohl tabáky v ČR takto 

jednotkově balit například po 10g. Můžete mi informace sdělit?

Odpověď:

1. Jednotkového balení

V ustanovení § 107, odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v 

platném znění (dále jen „zákon o spotřebních daních“) se uvádí, že tabákové 

výrobky nemusí být dovezeny na daňové území České republiky nebo dopraveny 

z jiného členského státu na daňové území České republiky v uzavřeném 

jednotkovém balení, pokud jsou určeny pro osobní spotřebu nebo pokud jsou 

dopravovány v režimu podmíněného osvobození od daně s následným umístěním 

v daňovém skladu. 

To znamená, že doprava se ukončuje v daňovém skladu, kde jsou na základě 

vydaného povolení povoleny různé operace např. balení do spotřebitelských 

balení. Povolení k provozování daňového skladu dle ustanovení § 19a zákona o 

spotřebních daních vydává celní úřad místně příslušný podle sídla subjektu. Po 

splnění zákonných podmínek je vydáno rozhodnutí k provozování daňového 

skladu s výčtem povolených operací. 

Daňový sklad je prostorově ohraničené místo na daňovém území České republiky, 

ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto 

zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá, 

pokud tento zákon nestanoví jinak, přičemž hranice takového místa nesmějí být 

přerušeny s výjimkou případu, kdy tímto místem prochází veřejná komunikace; 

správce daně může stanovit, že určité objekty a plochy tohoto místa nejsou jeho 

součástí.



2. Značení tabákovými nálepkami

Dále je třeba upozornit na ustanovení § 114, odst. 3 zákona o spotřebních daních, 

že značit tabákové výrobky tabákovými nálepkami je povinen výrobce, oprávněný 

příjemce nebo dovozce tabákových výrobků nebo dodavatel se sídlem mimo 

daňové území České republiky. 

Dle § 116 odst. 1 zákona o spotřebních daních objednávka tabákových nálepek 

plní funkci daňového přiznání. Tabákové výrobky lze značit tabákovými 

nálepkami pouze v daňovém skladu nebo mimo daňové území České republiky. 

Problematiku určování cen pro konečného spotřebitele u tabáku, jakožto 

související agendu vyřizuje Celní úřad pro Středočeský kraj, oddělení CÚ TNKP -

Kutná Hora.




