
Č. j. 21933/2021-900000-231  

  

 

  

Věc: Doprodej cigaret a zahřívaných tabákových výrobků se starou sazbou daně  

  

Ke znění zákona platnému ke dni: 31. 12. 2020  

Ke znění zákona účinnému ke dni: 1. 1. 2021  

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: Žádné  

Zpracoval: kpt. Mgr. Jiří Koubek  

Dne: 20. 4. 2021  

  

Dne 31. 12. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění 

některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „daňový balíček“). Tento zákon 

mimo jiné s účinností od 1. 2. 2021, resp. 1. 1. 2022 a 1. 1. 2023 mění sazby daně z tabákových 

výrobků. Na základě této změny sazeb nelze podle ust. § 118c odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., 

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“) 

prodávat nebo skladovat cigarety s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně 

předcházející nové sazbě daně po uplynutí dne 30. 4. 2021, resp. 31. 3. 2022 a 31. 3. 2023. Ode 

dne 1. 5. 2021 budou taková jednotková balení cigaret (v letošním roce označená tabákovou 

nálepkou s písmenem „Z“) považována za tabákové výrobky značené nesprávným způsobem 

s výjimkou cigaret skladovaných podle ust. § 122a odst. 1 písm. b) bodu 3. zákona o spotřebních 

daních. Den 30. 4. 2021 je zároveň pro odběratele tabákových nálepek poslední den lhůty 

k podání žádosti o úřední dozor nad zničením tabákových nálepek podle ust. § 122a odst. 1 

písm. b) bodu 2. zákona o spotřebních daních za účelem uplatnění nároku na vrácení hodnoty 

těchto tabákových nálepek.  

 

Zároveň si dovolujeme upozornit, že na základě ust. čl. XXXII (přechodná ustanovení) 

bodů 8., 9., 10.  a 11. části dvacáté druhé daňového balíčku se v letošním a následujících dvou 

letech obdobný mechanismus (stažení z trhu – umístění a označení výrobků – soupis nálepek   

– žádost o úřední dozor – zničení – vrácení hodnoty) uplatní i u zahřívaných tabákových 

výrobků, přičemž tyto zahřívané tabákové výrobky s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě 

daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně, nelze prodávat nebo skladovat po uplynutí 

pátého kalendářního měsíce po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně, tj. ode dne 1. 

8. 2021, resp. 1. 7. 2022 a 1. 7. 2023 budou považovány za tabákové výrobky značené 

nesprávným způsobem, s výjimkou zahřívaných tabákových výrobků skladovaných podle ust. 

§ 122a odst. 1 písm. b) bodu 3. zákona o spotřebních daních. Pro uplatnění nároku na vrácení 

hodnoty tabákových nálepek se použije totožný formulář jako v případě cigaret, přičemž 

v příloze (soupis tabákových nálepek) se kolonka „Obchodní název cigaret“ ponechá 

nevyplněna. 

 

Pozn.: formulář k žádosti o úřední dozor nad zničením tabákových nálepek dle ust. § 122a 

zákona o spotřebních daních je k nalezení zde:  

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/danove-tiskopisy.aspx v části Spotřební 

daně – uplatnění nároku na vrácení daně (poslední formulář).  

Součástí formuláře je vzor přílohy, kterou tvoří soupis těchto tabákových nálepek podle ust. 

122a odst. 1 písm. b) bodu 1. zákona o spotřebních daních. 

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/danove-tiskopisy.aspx

