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Věc: Časový harmonogram „přechodu“ na nový vzor tabákové nálepky 

 

Ke znění zákona platnému ke dni: 27. 3. 2019 

Ke znění zákona účinnému ke dni: 1. 4. 2019 

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné 

Zpracoval: kpt. Mgr. Jiří Koubek 

Dne: 9. 5. 2019 

 

 V souvislosti s přijetím zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 

daní a některé další zákony a se změnou vzoru tabákové nálepky vyhláškou Ministerstva financí 

České republiky č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách zpracovalo Generální ředitelství cel 

časový harmonogram týkající se přechodných období v oblasti značení tabákových výrobků 

tabákovou nálepkou starého vzoru a nakládání s těmito tabákovými výrobky a přechodných 

období v oblasti značení zahřívaných tabákových výrobků a nakládání se zahřívanými 

tabákovými výrobky bez tabákové nálepky. 

Tento časový harmonogram znázorňuje práva a povinnosti daňových subjektů 

nakládajících s tabákovými výrobky vyplývající z přechodných ustanovení podle Čl. IX zákona 

č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony a povinnosti 

vyplývající z ustanovení § 122 odst. 4 a § 118c odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. 

Tato informace slouží k využití jak výrobcům, oprávněným příjemcům a dovozcům 

tabákových výrobků – odběratelům tabákových nálepek (všechny informace), tak ostatním 

článkům řetězce obchodu s tabákovými výrobky až po maloobchodní prodejce (informace 

týkající se nakládání s tabákovými výrobky s tabákovou nálepkou starého vzoru a se 

zahřívanými tabákovými výrobky bez tabákové nálepky). 

V grafickém znázornění níže jsou použity tyto zkratky: 

ZTV – zahřívané tabákové výrobky 

TN – tabáková nálepka 

VDO – volný daňový oběh 

ZSPD – zákon o spotřebních daních 
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Zahřívané tabákové výrobky (přechodná ustanovení č. 5, 6 a 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lze uvádět 

 ZTV do VDO bez TN. 

   

 Se ZTV bez TN nelze ve VDO nakládat 

(skladovat ani prodávat). 

Povinnost uvádět ZTV do VDO pouze s TN. 

Umožněno nakládání (prodej a skladování) ZTV 

uvedených do VDO před 15. 5. 2019 bez TN.  

14. 5. 2019 

220192019 

 

15. 5. 2019 

220192019 

 

4. 11. 2019 

220192019 

 

5. 11. 2019 

220192019 
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Cigarety (přechodné ustanovení č. 4, §§ 122 odst. 4 a 118c odst. 2) 

 

 

   

   

 

 

 

 

                                                                 

  

Lze uvádět cigarety 

do VDO i s TN 

starého vzoru. 

   

Povinnost uvádět cigarety do VDO pouze s TN nového vzoru. 

Umožněno nakládání (prodej a skladování) s cigaretami již uvedenými 

do VDO s TN starého vzoru.  

 S cigaretami s TN se starým vzorem 

(tj. starou sazbou) nelze ve VDO 

nakládat (skladovat ani prodávat). 

Povinnost pro odběratele 

TN vrátit nepoužité TN 

starého vzoru, které nebyly 

vyvezeny do 3. zemí. 

Povinnost pro odběratele TN vrátit nepoužité TN 

starého vzoru, které byly vyvezeny do 3. zemí. 

16. 9. 2019 

220192019 

 

17. 9. 2019 

220192019 

 

31. 3. 2020* 

19 

220192019 

 

1. 4. 2020* 

19 

220192019 

5. 12. 2019 

220192019 

 

16. 10. 2019 

220192019 

 

*) Toto datum platí v případě, že 

s účinností od 1. 1. 2020 dojde ke zvýšení 

sazby daně z tabákových výrobků 

(pravděpodobná varianta).  

Obecně se řídí podle ustanovení § 118c 

odst. 2 ZSPD. 

Poškozené 

15. 11. 2019 

220192019 

 

Poškozené 

6. 1. 2020 

22019201

9 
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Doutníky a cigarillos, tabák ke kouření (přechodná ustanovení č. 2 a 3, § 122 odst. 4)  

Lze uvádět doutníky a cigarillos a tabák ke kouření 

do VDO i s TN starého vzoru. 

   Lze uvádět doutníky a cigarillos a tabák ke kouření do VDO pouze s TN nového vzoru. 

Umožněno nakládání (prodej a skladování) s doutníky a cigarillos a tabákem ke kouření 

uvedenými do VDO s TN starého vzoru. Doprodej neomezen!  

Povinnost pro odběratele TN vrátit 

nepoužité TN starého vzoru, které 

nebyly vyvezeny do 3. zemí. 

Povinnost pro odběratele TN vrátit nepoužité TN starého vzoru, 

které byly vyvezeny do 3. zemí. 

18. 11. 2019 

220192019 

 

19. 11. 2019 

220192019 

18. 12. 2019 

220192019 

 

6. 2. 2020 

22019201

9 

Poškozené 

17. 1. 2020 

22019201

9 

 

Poškozené 

9. 3. 2020 

22019201

9 

 


