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Věc: Prodloužení lhůty pro doprodej cigaret se starou sazbou daně  

  

Ke znění zákona platnému ke dni: 6. 5. 2020  

Ke znění zákona účinnému ke dni: 7. 5. 2020  

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: Informace č.j. 2418/2020-900000-231  

Zpracoval: kpt. Mgr. Jiří Koubek  

Dne: 6. 5. 2020  

  

Dne 6. 5. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 229/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 

353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem 

koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon nabude účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení, 

tedy dne 7. 5. 2020. 

 

Tento zákon na úseku daně z tabákových výrobků, prodlužuje lhůtu pro prodej a skladování 

jednotkových balení cigaret určených k přímé spotřebě, která je uvedena v ust. § 118c odst. 2 

tohoto zákona, o jeden měsíc. Zároveň prodlužuje o jeden měsíc lhůty uvedené v ust. § 122a 

odst. 1 písm. b) a d) a ust. § 122a odst. 2 tohoto zákona. 

 

Pro daňové subjekty zapojené v obchodu s tabákovými výrobky (odběratelé tabákových 

nálepek, velkoobchod, maloobchod) to znamená, že tyto mohou jednotková balení cigaret 

určená k přímé spotřebě značená tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně 

předcházející nové sazbě daně (označené písmenem „V“ na tabákové nálepce) skladovat a 

prodávat až do dne 30. 6. 2020. Ode dne 1. 7. 2020 budou takto skladovaná nebo prodávaná 

jednotková balení cigaret považována za tabákové výrobky značené nesprávným způsobem se 

všemi důsledky.  

 

Pro odběratele tabákových výrobků z toho vyplývá, že pro uplatnění nároku na vrácení hodnoty 

tabákových nálepek v případě tabákových nálepek odpovídající sazbě daně bezprostředně 

předcházející nové sazbě daně nalepených na jednotkových baleních cigaret určených k přímé 

spotřebě, musí tito odběratelé do dne 30. 6. 2020 podat žádost o úřední dozor nad zničením 

těchto tabákových nálepek, provést soupis těchto tabákových nálepek a umístit jednotková 

balení těchto cigaret na místo, které je zabezpečeno proti zneužití a kde jsou jednotková balení 

těchto cigaret skladována odděleně od ostatních tabákových výrobků a viditelně označena. Ke 

zničení těchto jednotkových balení cigaret (resp. tabákových nálepek) musí dojít (po dohodě 

s pověřeným správcem daně) nejpozději dne 31. 8. 2020. 

 

Závěrem doplňujeme, že toto prodloužení lhůt je pouze dočasné, tj. týká se výhradně tohoto 

roku a slouží de facto jako částečná kompenzace omezení podnikatelské činnosti zapojených 

subjektů v souvislosti se současnou krizovou situací. Dnem 1. 10. 2020 se výše uvedené změny 

zrušují a lhůta pro prodej a skladování, resp. lhůty pro podání žádosti o úřední dozor a pro 

zničení pod úředním dozorem budou stejné jako v předchozích letech, tedy dva, resp. čtyři 

kalendářní měsíce následující po měsíci v němž nabyla účinnosti nová sazba daně. 

  


