
Č. j. 2418/2020-900000-231  

  

  

Věc: Výklad pojmu „použitelnost“ sazeb daně z tabákových výrobků a zahřívaných 

tabákových výrobků (dále souhrnně „tabákové výrobky“) pro účely ustanovení §§ 118a – 

118c zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon o SpD“).  

  

Ke znění zákona platnému ke dni: 31. 12. 2019  

Ke znění zákona účinnému ke dni: 1. 1. 2020  

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné  

Zpracoval: kpt. Mgr. Jiří Koubek  

Dne: 10. 1. 2020  

  

  V souvislosti s vyhlášením zákona č. 364/2019 Sb., ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění 

některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (dále jen 

„Zákon“), který mimo jiné zavedl zvýšení sazeb daně z tabákových výrobků a na základě 

dotazů daňových subjektů odbor GŘC Daní uvádí: 

 

Přechodné ustanovení č. 2 z Čl. VIII Zákona ohledně „použitelnosti“ ustanovení §§ 104 

odst. 1 a 130c odst. 1 Zákona o SpD (tj. „použitelnost“ sazeb daně z tabákových výrobků) je 

nutné pro účely ustanovení §§ 118a, 118b a 118c Zákona o SpD vykládat způsobem, že touto 

„použitelností“ se rozumí účinnost těchto ustanovení, resp. účinnost těchto sazeb daně 

z tabákových výrobků. 

 

Z praktického hlediska to znamená, že odběratelé tabákových nálepek musí do dne 29. 

2. 2020 uvádět do volného daňového oběhu tabákové výrobky značené tabákovými nálepkami 

se sazbou daně označenou písmenem „V“ a ode dne 1. 3. 2020 se sazbou daně označenou 

písmenem „Z“. 

(viz. informace zveřejněná na webu Celní správy ČR: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-

dane/tabak/Informace/Sazby%20daně%20tabákových%20výrobků.pdf)  

 

Pro další články obchodního řetězce s tabákovými výrobky to znamená, že tyto mohou 

prodávat nebo skladovat cigarety s tabákovou nálepkou se sazbou daně označenou písmenem 

„V“ až do dne 31. 5. 2020. Po tomto datu budou prodávané nebo skladované cigarety ve volném 

daňovém oběhu značené tabákovou nálepkou se sazbou daně označené písmenem „V“ 

považovány za tabákové výrobky značené nesprávným způsobem se všemi důsledky 

s výjimkou cigaret skladovaných v souladu s ustanovením § 122a odst. 1 Zákona o SpD a 

cigaret skladovaných fyzickými osobami pro osobní spotřebu.  
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