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Informace k možnosti užití samoobslužných elektrických plniček cigaretových dutinek 

v prodejnách tabáku. 

 

Generální ředitelství cel obdrželo dotaz subjektu, týkající se možnosti instalovat 

samoobslužné elektrické plničky cigaretových dutinek do prodejen tabákových potřeb. Podle 

sdělení tohoto subjektu je zařízení schopno po předchozím vložení papírových dutinek a tabáku 

(bez potřeby dalších manuálních úkonů ze strany obsluhy) tyto dutinky automatizovaným procesem 

v krátkém časovém úseku naplnit. Elektrické plničky by podle tohoto záměru obsluhoval zákazník, 

který by si takto po předchozím zakoupení dutinek a tabáku samostatně vyráběl cigarety.   

Generální ředitelství cel věc posoudilo a došlo k závěru, že realizace předmětného záměru 

by byla v rozporu se zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění (dále jen 

„zákon“), a to z následujících důvodů. 

Popsaným postupem by z tabáku ke kouření (předmět daně dle ustanovení § 101 odst. 3 

písm. c) zákona) vznikl vybraný výrobek, který je jiným předmětem daně (cigareta dle ustanovení § 

101 odst. 3 písm. a) zákona). Proces, při kterém z vybraného výrobku, který je předmětem daně, 

vznikne vybraný výrobek, který je jiným předmětem daně, je dle ustanovení § 3 písm. u) zákona 

výrobou.  

Dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona se vybrané výrobky mohou vyrábět výhradně v podniku 

na výrobu vybraných výrobků, kterým se dle ustanovení § 19 odst. 2 písm. a) zákona rozumí 

daňový sklad. Porušení této povinnosti je považováno za závažné porušení živnostenského zákona  

a správce daně toto porušení oznámí v souladu s § 19 odst. 3 zákona příslušnému obecnímu 

živnostenskému úřadu.  

Okamžikem výroby mimo režim podmíněného osvobození od daně (typicky mimo daňový 

sklad) vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit, a to ve výši daně, která odpovídá vybranému 

výrobku, který výrobou vznikl.  

Odlišně od obecné právní úpravy se povinnost výroby v daňovém skladu nevztahuje na 

některé vybrané minerální oleje (§ 59 odst. 2 zákona), na výrobu destilátů, které jsou výsledkem 

pěstitelského pálení (§ 78 odst. 3 zákona), na pivo vyrobené fyzickou osobou v zařízení pro domácí 

výrobu piva výhradně pro vlastní spotřebu její a osob s ní tvořících domácnost, osob jí blízkých 

nebo jejích hostů, až do množství, které nepřesáhne 200 l za kalendářní rok (§ 89 odst. 3 zákona) a 

na tiché víno vyráběné právnickou nebo fyzickou osobou, která není malým výrobcem vína a která 

vyrábí v jednom prostorově ohraničeném místě pouze tiché víno, pokud toto tiché víno není určeno 

pro dopravu do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně, tiché víno 

vyráběné malým výrobcem vína v množství do 1000 hl za rok a tiché víno vyráběné fyzickou 

osobou, za podmínky, že celkové množství vyrobeného tichého vína za kalendářní rok nepřesáhne 2 

000 litrů (§ 99 odst. 3 a 5 a § 100a odst. 1 zákona). Pro výrobu tabákových výrobků však zákon 

žádnou speciální úpravu (týkající se výroby mimo daňový sklad) neobsahuje. 


