
Č. j. 33639/2015-900000-231 

Věc: Změna zákona o spotřebních daních – surový tabák 

 

Ke znění zákona platnému dne: 1. 7. 2015 (přepokládaná účinnost) 

Ke znění zákona účinnému dne: 1. 7. 2015 (přepokládaná účinnost) 

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné 

Zpracoval: kpt. Bc. Karmelita 

Dne: 17. 6. 2015  

 

Připravovaná novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“) nově zavádí spotřební daň ze surového tabáku 

a zároveň stanoví nová pravidla pro nakládání se surovým tabákem. Novela zákona byla v 

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávána jako Sněmovní tisk č. 417 a v Senátu 

Parlamentu ČR jako Senátní tisk č. 82, s předpokládanou účinností od 1. 7. 2015.  

Novela zákona o spotřebních daních mimo jiné zavádí spotřební daň ze surového 

tabáku. Surový tabák nebude vybraným výrobkem, takže na něj nebudou aplikována ustanovení 

zákona o spotřebních daních, která pojednávají o vybraných výrobcích. Daň ze surového tabáku 

bude mít speciální ustanovení pro vznik daňové povinnosti a pro určení osoby plátce. Hlavním 

principem bude, že surový tabák nebude možné až na výjimky bez přiznání a zaplacení daně 

použít k jiným účelům, než k výrobě tabákových výrobků. Pokud subjektu vznikne daňová 

povinnost k dani ze surového tabáku, bude povinen se registrovat do 7 dnů ode dne, ve kterém 

se stal plátcem. Daňové přiznání k dani ze surového tabáku bude plátce dle § 136 odst. 4 zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Daňový řád“) podávat do 

25. dne po skončení zdaňovacího období. Ve stejné lhůtě bude daň splatná dle § 135 odst. 3 

Daňového řádu. Sazba daně bude kopírovat aktuální sazbu spotřební daně z tabáku ke kouření 

příslušnou pro dané zdaňovací období.  

Dále novela zákona o spotřebních daních v oblasti surového tabáku nově stanovuje 

povinnost registrace osobám, které skladují surový tabák pro jiný účel než pro výrobu 

tabákových výrobků. Jedna z podmínek registrace osoby skladující surový tabák je povinnost 

poskytnout kauci ve výši 20 000 000 Kč, která se poskytuje složením částky na zvláštní účet 

celního úřadu nebo bankovní zárukou. Podmínku kauce musí splňovat pouze osoba skladující 

surový tabák, která není plátcem daně z tabákových výrobků. Snížení kauce na výši 

10 000 000 Kč je možné za splnění stanovených podmínek až po 3 letech trvání registrace osoby 

skladující surový tabák. Osoba, která bude osobou skladující surový tabák ke dni nabytí 

účinnosti novely zákona o spotřebních daních, se bude považovat za osobu skladující surový 

tabák registrovanou podle předmětného zákona a to po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti 

novely zákona o spotřebních daních.  

Do zákona o spotřebních daních bude rovněž zavedena nová oznamovací povinnost 

osob skladujících surový tabák a také provozovatelů daňových skladů z tabákových výrobků. 

Tyto osoby budou povinny celnímu úřadu oznamovat přijetí a odeslání surového tabáku a to 

ode dne účinnosti novely zákona o spotřebních daních.  
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