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1. ÚVOD 

Spotřební daně byly do daňové soustavy České republiky zavedeny s účinností 

od 1. ledna 1993 v souvislosti s realizací daňové reformy. Spotřební daně, obdobně jako daň 

z přidané hodnoty a ekologické daně, patří mezi daně nepřímé. Stát jejich prostřednictvím 

zatěžuje prodej nebo spotřebu úzké skupiny tzv. vybraných výrobků, kterými jsou minerální 

oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty a tabákové výrobky. Jedná se tedy o selektivní, nepřímou 

daň. Dovozce zboží nebo jeho výrobce je pouze plátcem daně, to znamená, že je subjektem, 

který daň vybírá od poplatníků daně a odvádí ji do státního rozpočtu. Zatížení spotřební daní 

tak nese konečný spotřebitel.  

S výjimkou tabákových výrobků je sazba spotřební daně stanovena absolutně, pevnou 

částkou na jednotku množství. Ekonomický přínos spotřebních daní pro státní rozpočet je 

značný, v roce 2007 činily daňové výnosy ze spotřebních daní 138,9 mld. Kč, což představuje 

téměř 20% celkových daňových výnosů. Z důvodu pružnosti poptávky většiny vybraných 

výrobků se jedná o daně, které jsou relativně dobře odhadnutelné jako zdroj příjmů státního 

rozpočtu.  

Největší podíl na celkovém výnosu spotřebních daní má daň z minerálních olejů (cca 

58,2%), druhou výnosově významnou je daň z tabákových výrobků (cca 33,8%), následuje 

daň z lihu (cca 5,1%), daň z piva (cca 2,6%) a dlouhodobě nejméně výnosnou je daň z vína 

a meziproduktů (cca 0,3%). 

Ve své práci se zaměřím na problematiku spotřebních daní z tabákových výrobků 

a okolností, které ji ovlivňují. 

2. VÝZNAM, FUNKCE A PRÁVNÍ PRAMENY 

Spotřební daně postihují spotřebu vybraných výrobků bez ohledu na to, zda jde 

o výrobky vyrobené v tuzemsku, nebo o výrobky dovezené. Kritéria pro výběr okruhu 

vybraných výrobků jsou např. fiskální záměry a potřeby státního rozpočtu, politická hlediska 

a regulace spotřeby vybraných výrobků. Při výběru vybraných výrobků dochází k jejich 

vzájemné kombinaci. Aby byl zajištěn trvalý a stálý příjem státního rozpočtu, musí se jednat 

o komodity s trvalou spotřebou, které významně neovlivní výši daňového zatížení (výrobky 

s nepružnou elasticitou poptávky a nabídky), ale současně jsou to komodity politicky 

přijatelné. 

Historie spotřebních daních sahá až do 12. století, kdy se objevují jako modernější 

podoba regálů. Nově vzniklá Československá republika zavedla spotřební daně na řadu 

výrobků. Existovala například všeobecná nápojová daň, daň z masa, daň z droždí, daň 

z přípravků na kypření těsta, daň z kyseliny octové, daň z uhlí, daň z vodní síly, z umělých 
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jedlých tuků nebo daň z motorových vozidel. Po roce 1953 zůstala v ČSR jediná nepřímá daň 

ze zboží a služeb, kterou byla daň z obratu. 

Po další změně společenských poměrů v Československu v roce 1989 se začala 

připravovat nová daňová reforma, která od 1.1.1993 zavedla novou soustavu daní. Zákonem 

č. 212/1992 Sb., o soustavě daní byly do daňové soustavy České republiky zavedeny opět 

spotřební daně. Právní úprava spotřebních daní v České republice byla realizována zákonem 

č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních. V letech 1993 až 2003 tvořily soustavu spotřebních 

daní: 

• daň z uhlovodíkových paliv a maziv, 

• daň z lihu, 

• daň z piva, 

• daň z vína, 

• daň z tabákových výrobků. 

Mezi cíle nové daňové reformy realizované od roku 1993 patřilo zejména: 

• zjednodušení a zpřehlednění daňového systému, 

• zvýšení daňové spravedlnosti, zejména vytvoření stejných podmínek pro všechny 

daňové subjekty bez ohledu na jejich právní formu. 

• postupné zvyšování podílu nepřímých daní, 

• respektování hranice daňové únosnosti, 

• zajištění dostatečných příjmů státního rozpočtu a dostatečné pružnosti daňové 

soustavy, aby byla schopna se přizpůsobit ekonomickým změnám, 

• vytvoření podmínek pro začátek sjednocování daňové soustavy České republiky 

v rámci přípravy na přijetí České republiky do Evropské unie. 

Příprava a následné přijetí České republiky do Evropské unie si vyžádaly přizpůsobení 

spotřebních daní a její správy právu Evropské unie. Proto byl v roce 2003 vydán zcela nový 

zákon upravující spotřební daně. 

2.1. SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBNÍCH DANÍ 

Právní úprava vychází ze zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 

zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona 

č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., 

zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona 

č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. 

a zákona č. 296/2007 Sb., který nahradil zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů. Dále je úprava této problematiky obsažena v následujících 

právních normách: 
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• zákon č. 136/1994 Sb., zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv 

a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, 

• zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, 

• zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, 

• vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát 

při dopravě a skladování minerálních olejů, 

• vyhláška č. 275/2005 Sb., kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen 

pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen, 

• vyhláška č. 313/2005 Sb., o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění 

spotřební daně ručením, 

• vyhláška č. 34/2007 Sb., o značkování některých dalších minerálních olejů, 

• vyhláška č. 370/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro prokázání 

skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o snížení zajištění spotřební daně nebo 

o upuštění od jeho poskytnutí, 

• vyhláška č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení 

spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně 

použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě 

těchto výrobků, 

• vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně 

zaplacené v cenách některých minerálních olejů, 

• vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových 

výrobků, 

• vyhláška č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny 

před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny, 

• vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví značkování a barvení minerálních olejů. 

Právní úprava Evropského společenství problematiky týkající se spotřebních daní je 

uvedena v následující tabulce. 

Doprava a obecná úprava 

Nařízení Komise (ES) č. 31/96 o potvrzení o osvobození od spotřební daně 

Nařízení Komise (ES) č. 3649/92 o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků 
podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím 
členském státě, uvnitř Společenství 

Nařízení Komise (ES) č. 2719/92 o průvodním úředním dokladu při přepravě výrobků 
podléhající spotřební dani v rámci režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně 

Směrnice Rady 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhající 
spotřební dani 
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Minerální oleje 

Směrnice Rady (ES) č. 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů 
Společenství o zdanění energetických výrobků a elektřiny 

Směrnice Rady (ES) č. 60/95 o daňovém značení plynových olejů a petroleje 

Líh a lihoviny 

Nařízení Komise (ES) č. 1309/2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném 
uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně 

Směrnice Rady 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu 
a alkoholických nápojů 

Víno 

Nařízení Komise (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína 

Nařízení Komise (ES) č. 884/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní 
dokladu pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína 

Směrnice Rady 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu 
a alkoholických nápojů 

Pivo 

Směrnice Rady 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu 
a alkoholických nápojů 

Tabákové výrobky 

Směrnice Rady 95/59/EHS o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu 
tabákových výrobků 

Směrnice Rady 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret 

Směrnice Rady 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret 

Ostatní 

Nařízení Rady (EHS) č. 3037/1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností 
v Evropském společenství 

Nařízení Rady (ES) č. 2073/2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daních 

Nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států 
a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů 

2.2. HARMONIZACE PRÁVA ČR S PRÁVEM ES/EU 

Negociační jednání s Evropskou unií v kapitole 10 – Daně uzavřela Česká republika 

ke konci roku 2001. Evropská unie dokumentem Společná pozice EU z listopadu 2001 

přistoupila na přechodné období požadované ze strany České republiky na postupné 
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zvyšování sazeb spotřebních daní u cigaret na úroveň minimálních sazeb platných v Evropské 

unii, a to do 31. 12. 2006, pro dosažení 57 % spotřební daně z ceny pro konečného 

spotřebitele. Česká republika se zavázala implementovat směrnici 2002/10/ES upravující 

nově sazby spotřebních daní z tabákových výrobků ve stejném termínu jako Španělsko 

a Řecko, tedy do 31. 12. 2007. 

Evropská unie přistoupila na požadavek České republiky uplatňovat trvalou výjimku 

pro úpravu pěstitelského pálení. Česká republika tak může uplatňovat trvalou sníženou sazbu 

spotřební daně, která není nižší než 50 % základní vnitrostátní sazby spotřební daně z lihu 

pro líh vyrobený pěstitelskými pálenicemi, které ročně vyrábějí více než 10 hektolitrů lihu 

z ovoce dodaného domácnostmi pěstitelů. Uplatnění snížené sazby se omezuje na 30 litrů 

ovocných destilátů vyrobených na domácnost pěstitele ročně, které jsou určeny výhradně 

pro osobní spotřebu.  

V oblasti zdanění energetických výrobků a elektřiny měla Česká republika vyjednanou 

výjimku pro pevná paliva, elektřinu a zemní plyn pro vytápění – minimální sazby pro tato 

paliva a elektřinu musely být dosaženy k 1. lednu 2008. 

2.3. PRÁVNÍ ÚPRAVA EKOLOGICKÝCH DANÍ A DŮVODY PRO JEJICH ZAVEDENÍ 

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, byla do českého právního 

řádu transponována směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů 

Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Tímto způsobem došlo s účinností 

k 1. lednu 2008 k rozšíření daňového práva o tři nové daně, kterými jsou daň z elektřiny, daň 

ze zemního plynu a některých dalších plynů a daň z pevných paliv. Uvedené daně, které jsou 

souhrnně nazývány jako daně ekologické, jsou svojí povahou spotřebními daněmi. Vzhledem 

k odlišnému systému zdaňování oproti spotřebním daním však bylo účelné vytvořit pro tyto 

ekologické daně zvláštní právní úpravu.  

Smyslem ekologických daní je omezit existenci negativních externalit, které ovlivňují 

životní prostředí. Ekologické daně jsou pilířem ekologické daňové reformy v České republice. 

Důvody pro zavedení ekologických daní v České republice a zejména jejich očekávaný přinos 

považuji za zajímavé a proto bych se o nich ráda zmínila podrobněji.  

2.3.1. Hlavní důvody pro zavedení ekologické daňové reformy v ČR 

Ekologická daňová reforma (dále též „EDR“) je jeden z nástrojů, pomocí kterého lze 

dosáhnout zlepšení kvality životního prostředí v České republice. Současně se očekává, 

že dojde k oživení trhu práce a zefektivnění daňové struktury.  
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Koncept EDR v České republice vychází ze zahraničních zkušeností, zejména zemí 

Evropské unie, a současně je nastaven tak, aby vyhovoval co nejvíce domácím podmínkám 

a přispěl k dosažení cílů stanovených ve Státní energetické koncepci1, v Národním programu 

na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice2 a ve Státní politice životního prostředí 

ČR3. 

2.3.2. Podněty z Evropské unie 

V zemích EU je ekologická daňová reforma diskutována již řadu let. Některé země 

přijaly své vlastní zákony podporující ekologické chování a ekologickou spotřebu, některé 

realizovaly EDR na principu výnosové neutrality. 

První vlna ekologických daňových reforem spadá do 90. let 20. století, průkopníky 

byly severské země – Finsko, Norsko, Švédsko a Dánsko. Jednalo se převážně o zavádění 

uhlovodíkových daní – daní z CO2, které bylo doprovázeno redukcí daní z příjmu nebo 

snížením příspěvku na sociální pojištění. 

Ve druhé vlně uskutečnily EDR Nizozemí, Rakousko, Velká Británie, Itálie, Německo 

a Francie. Zaváděny byly převážně spotřební daně na paliva a elektřinu, kompenzace 

probíhala též ve formě snížení příspěvků na sociální zabezpečení či jiného snížení daňové 

zátěže práce. 

V 90. letech 20. století probíhaly v Evropské unii snahy sjednotit energetické zdanění 

a stanovit určitou minimální daň z paliv a elektřiny, která by platila pro všechny členské státy 

Evropské unie. Tyto snahy vyvrcholily v roce 2003, kdy byla přijata směrnice 2003/96/ES 

                                                 
1 Státní energetická koncepce, schválená UV č. 211 dne 10. března 2004, počítá s ekologizací daňové soustavy – uvádí ji 
jako jeden z nástrojů směřující k dosažení následujících cílů:  

• maximalizace energetické efektivnosti; 
• zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních energetických zdrojů; 
• zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí. 

2 Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice, schválený UV č. 187 dne 3. března 2004, 
uvádí ekologickou daňovou reformu jako jedno z opatření, které může významně přispět k dosažení následujících cílů: 

• snížení měrných emisí CO2 na obyvatele k roku 2020 o 30 % v porovnání s rokem 2000; 
• snížení celkových agregovaných emisí CO2 o 25 %; 
• zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních energetických zdrojů na 6 % k roku 2010; 
• snížení energetické náročnosti v oblasti výroby, distribuce a konečné spotřeby energie; 
• zvýšení podílu používání biopaliv na 5,75 % v roce 2010 a dosažení podílu 20 % všech alternativních paliv 

v dopravě v roce 2020. 

3 Státní politika životního prostředí ČR, schválená UV č. 235 ze dne 17. března 2004, uvádí ekologickou daňovou reformu 
jako jeden z nástrojů k naplnění jejích cílů. Podle tohoto dokumentu slouží environmentálně orientované daně mimo jiné 
k dosažení: 

• snížení emisí znečišťujících látek; 
• 6 % podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů k roku 2010; 
• minimálně 8 % podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny k roku 2010; 
• podpory úspor energie a snížení energetické a materiálové náročnosti výroby; 
• rozvoje čistých technologií; 
• podpory výrobků šetrných k životnímu prostředí. 
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z 27. října 2003 měnící rámec Společenství ke zdanění energetických výrobků a elektřiny. 

Směrnice stanoví minimální sazby daní na paliva a elektřinu, které jsou platné pro všechny 

členské země Evropské unie od 1. ledna 2004. Směrnice umožňuje osvobodit od zdanění 

ekologicky šetrná paliva a ekologicky šetrné způsoby výroby energie. Z hlediska ekologické 

daňové reformy má směrnice klíčový význam, protože umožňuje navýšit daně nad minimální 

danou úroveň na základě priorit jednotlivých členských států a zejména upozorňuje na princip 

výnosové neutrality, když v preambuli zmiňuje, že „členské státy se mohou rozhodnout 

nezvyšovat celkové daňové zatížení, pokud jsou toho názoru, že realizace zásady daňové 

neutrality by mohla přispět k restrukturalizaci a modernizaci jejich daňových systémů s tím, 

že povzbudí chování vedoucí k větší ochraně životního prostředí a ke zvýšenému využití 

pracovní síly“. 

S přijetím České republiky do Evropské unie se stala směrnice 2003/96/ES závazná 

i pro Českou republiku. Česká republika měla vyjednanou výjimku pro pevná paliva, 

elektřinu a zemní plyn pro vytápění – minimální sazby pro tato paliva a elektřinu musely být 

dosaženy k 1. lednu 2008. 

Pilíři konceptu ekologické daňové reformy byly i další, neméně významné, směrnice 

EU – například směrnice 2001/77/ES o podpoře obnovitelných zdrojů energie, směrnice 

2003/87/ES, propojovací směrnice o obchodování s emisemi a směrnice 2003/30/ES 

o podpoře biopaliv. 

2.3.3. Očekávané přínosy EDR v ČR 

Přínosy ekologické daňové reformy jsou očekávány v řadě odvětví národního 

hospodářství. Na jedné straně se bude jednat o přínosy ochraně životního prostředí, na druhé 

straně o přínosy ekonomické a sociální. 

2.3.3.1. Fiskální politika 

1) EDR povede k restrukturalizaci daňového systému. Představuje přesun zdanění 

od přímých daní směrem k nepřímým daním s výrazným pozitivním potenciálem 

na povzbuzení moderních investic, inovací, technologického rozvoje a efektivity. 

2) Příjmy z EDR budou vázány na snížení zatížení v oblasti přímých daní, což bude 

mít pozitivní dopad na rozvoj celé ekonomiky. 

2.3.3.2. Politika zaměstnanosti 

1) Realizace principu výnosové neutrality ekologické daňové reformy prostřednictvím 

snížení zatížení v oblasti přímých daní bude impulsem k většímu vyžití práce v rámci 

celého národního hospodářství. 

2) EDR tak může přispět k povzbuzení a oživení trhu práce. 
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3) Lze tedy očekávat, že provedení EDR bude směřovat ke snížení nezaměstnanosti 

a zvýšení využití lidské práce. 

2.3.3.3. Politika životního prostředí 

1) EDR je ekonomickým nástrojem politiky životního prostředí, který přispěje 

k internalizaci externích nákladů, tj. zahrne do ceny příslušných komodit jejich 

negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. 

2) Důsledkem EDR z hlediska ochrany životního prostředí bude snížení emisí 

skleníkových plynů, snížení ostatních emisí a zlepšení imisní situace, zejména lokálně. 

3) Významným důsledkem bude též přechod na paliva šetrnější k životnímu prostředí 

při spalování, zejména obnovitelné zdroje energie a různé formy plynu. 

4) EDR je formou nákladově efektivní ochrany životního prostředí. Vede 

k efektivnímu využívání přírodních zdrojů a zachování funkcí životního prostředí. 

2.3.3.4. Politika ochrany klimatu 

1) EDR přispěje významnou měrou ke snížení emisí skleníkových plynů. 

2) EDR bude impulsem pro zavádění takových technologií, které budou příznivější 

z hlediska politické ochrany klimatu. 

3) EDR může vést k naplnění priorit v Národním programu na zmírnění dopadů 

změny klimatu v České republice. 

4) EDR je nástrojem k naplnění dokumentu Strategie ochrany klimatického systému 

Země v České republice schváleného UV č. 480/1999. Ten řadí ochranu klimatu mezi 

prioritní problémy životního prostředí v České republice. 

2.3.3.5. Energetická politika 

1) EDR přispěje ke změně struktury energetických zdrojů a k větším energetickým 

úsporám jak u velkých, tak i u malých energetických zdrojů, podpořena bude 

kogenerace u velkých i malých zdrojů. 

2) EDR bude stimulovat využívání obnovitelných zdrojů energie jak pro výrobu tepla, 

tak pro výrobu elektřiny. Významně tak přispěje k naplnění závazku České republiky 

zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na primárních zdrojích energie na 6 % 

k roku 2010. 

3) EDR bude přínosná pro energetický sektor zejména z hlediska efektivnosti, 

využívání nových technologií a hospodárnějšího nakládání s energií. 

4) EDR může přispět k realizaci cílů Státní energetické koncepce České republiky. 

2.3.3.6. Dopravní politika 
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1) EDR bude podporovat takovou formu dopravy, která co nejméně zatěžuje životní 

prostředí (například veřejnou dopravu oproti individuální, železniční oproti silniční 

dopravě). 

2) EDR povede k vyššímu využití ekologicky šetrnějších pohonných hmot, zejména 

k většímu rozšíření zemního plynu a biopaliv v dopravě. 

3) EDR podpoří růst energetické efektivnosti a může vést ke zvýšení podílu biopaliv 

na 5,75 % v roce 2010, tak jak je požadováno ve směrnici EU o biopalivech 

2003/30/ES. 

2.3.3.7. Průmyslová politika 

1) EDR povede k restrukturalizaci a modernizaci celého průmyslového sektoru, 

k šetrnému využívání energie jako vstupu do výroby, k podpoře kogeneračních 

jednotek. 

2) EDR bude vhodným nástrojem ke snižování energetické náročnosti na jednotku 

HDP. 

2.3.4. Výhled v oblasti ekologických daní v České republice 

V rámci tzv. druhé etapy EDR, jejíž předpokládaná realizace by měla být uskutečněna 

v letech 2010 až 2013, by mělo dojít ke zdanění energetických produktů a elektřiny, k revizi 

stávajících poplatků a dalších nástrojů regulace v oblasti životního prostředí a opatření 

v oblasti dopravy. Je možná transformace vybraných environmentálních poplatků 

na „ekologické daně“ 

Tzv. třetí etapa EDR, by měla být zrealizována v letech 2014 až 2017. Kromě 

vyhodnocení působení a účinků první a druhé etapy reformy by v rámci této etapy mělo dojít 

ke zvážení prohloubení reformy a rozšíření na další surovinové zdroje, výrobky a služby 

a užití přírody. 

Bude jistě zajímavé sledovat, jakým způsobem budou plánované etapy ekologické 

daňové reformy postupovat a zejména do jaké míry bude naplněno očekávání spojené 

s implementací ekologických daní v České republice. 

3. KONSTRUKCE DANÍ 

Mezi spotřební daně patří  

a) daň z minerálních olejů, 

b) daň z lihu, 
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c) daň z piva, 

d) daň z vína a meziproduktů a 

e) daň z tabákových výrobků. 

Mezi ekologické daně patří: 

a) daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, 

b) daň z pevných paliv, 

c) daň z elektřiny. 

3.1. PLÁTCE DANĚ 

3.1.1. Plátce spotřební daně 

Plátcem spotřební daně je právnická nebo fyzická osoba, která je: 

a) provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem nebo výrobcem, jíž 

vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením výrobků 

podléhajících spotřební dani (dále též „vybraných výrobků“) do volného daňového 

oběhu, nebo v souvislosti se ztrátou nebo zničením anebo jiným znehodnocením 

vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně, 

b) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit  

1. při dovozu, 

2. v případě použití vybraných výrobků osvobozených od daně pro jiné účely, 

než na které se osvobození od daně vztahuje, 

3. v případě použití vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, pro jiné účely, 

než na které se vrácení daně vztahuje, 

4. v případě ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků, 

c) která uplatňuje nárok na vrácení daně, pokud zákon nestanoví jinak, 

d) která poruší režim podmíněného osvobození od daně během dopravy vybraných 

výrobků, 

e) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při přijetí vybraných výrobků uvedených 

do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání nebo 

určených k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu nebo při ukončení dopravy 

vybraných výrobků určených pro účely podnikání, 
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f) která skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky ve větším množství, uvádí 

do volného daňového oběhu vybrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná o vybrané 

výrobky zdaněné, nebo pokud neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně, 

g) které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při přechodu nebo převodu 

vlastnického práva k nezdaněným vybraným výrobkům a podobně, nebo 

h) která je daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu 

na daňové území České republiky. 

Bližší vymezení plátců daně je dále upraveno v rámci zvláštních ustanovení 

pro jednotlivé spotřební daně.  

Plátcem daně z minerálních olejů se stává ten, kdo použije nebo prodá minerální oleje 

nezdaněné či zdaněné nulovou sazbou daně, a používá je nebo prodá pro pohon motorů nebo 

pro výrobu tepla. Plátcem je též osoba, která používá nebo prodá přísadu či plnidlo 

do minerálních olejů, pokud tento výrobek získala nezdaněný nebo se sazbou daně nižší, než 

je sazba daně stanovená pro tento minerální olej. 

Plátcem daně z lihu jsou také subjekty, které překročí při výrobě nebo oběhu lihu 

stanovené normy ztrát lihu. 

Plátcem není fyzická osoba, která spolu s osobami tvořícími s ní domácnost vyrobí 

v zařízení pro domácí výrobu piva, pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její domácnosti, 

osob jí blízkých nebo jejích hostů, pivo v celkovém množství nepřesahujícím 200 litrů 

za kalendářní rok, za podmínky, že nedojde k jeho prodeji. 

Plátcem není fyzická osoba, která na daňovém území České republiky vyrábí výhradně 

tiché víno, za podmínky, že celkové množství vyrobeného tichého vína za kalendářní rok 

nepřesáhne 2 000 litrů. Takové tiché víno však nemůže být  

a) dopravováno do jiného členského státu pro účely podnikání, 

b) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od daně. 

Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret 

konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená 

na tabákové nálepce. 

3.1.2. Plátce ekologické daně 
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Plátcem ekologické daně je 

a) dodavatel, který na daňovém území dodal plyn, pevná paliva nebo elektřinu 

konečnému spotřebiteli, 

b) provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel 

podzemního zásobníku plynu, 

c) fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, 

kterému odpovídá vyšší sazba daně, 

d) fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn, pevná paliva nebo elektřinu 

osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, 

nebo 

e) fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, pevná paliva nebo 

elektřinu s výjimkou plynu, pevných paliv nebo elektřiny osvobozené od daně. 

3.2. PŘEDMĚT DANĚ A VZNIK POVINNOSTÍ 

3.2.1. Předmět spotřební daně, vznik daňové povinnosti a vznik povinnosti daň přiznat 

a zaplatit 

Předmětem spotřební daně jsou vybrané výrobky na daňovém území Evropského 

společenství vyrobené nebo na daňové území Evropského společenství dovezené. 

Daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropského 

společenství nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství. 

Povinnost daň ve stanovené lhůtě přiznat a zaplatit vzniká okamžikem uvedení 

vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. 

V období mezi vznikem daňové povinnosti a vznikem povinnosti daň přiznat a zaplatit 

se vybrané výrobky nacházejí v režimu podmíněného osvobození od daně, které má dočasný 

charakter. Při dovozu vybraných výrobků vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit dnem vzniku 

celního dluhu, pokud vybrané výrobky nebyly uvedeny do režimu podmíněného osvobození 

od daně.  

Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká mimo jiné také 

a) u vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně 

okamžikem jejich ztráty nebo znehodnocení, pokud ke ztrátě nebo znehodnocení 

nedošlo prokazatelně v důsledku nepředvídatelné a neodvratitelné události, 

b) u vybraných výrobků osvobozených od daně okamžikem jejich použití pro jiné 

účely, než na které se osvobození od daně vztahuje, 
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c) u vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, okamžikem jejich použití pro jiné 

účely, než na které se vrácení daně vztahuje, 

d) okamžikem porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy 

vybraných výrobků v tomto režimu, 

e) dnem zániku nebo odejmutí povolení pro provozování daňového skladu nebo 

zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených 

od daně, 

f) dnem použití vybraných výrobků pro vlastní spotřebu. 

Další skutečnosti, které zakládají povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou stanoveny 

pro jednotlivé druhy spotřebních daní. 

3.2.1.1. Předmět daně z minerálních olejů 

Předmětem daně jsou tyto tzv. „čisté“ minerální oleje: 

a) motorové benziny, tzv. ostatní benzin a letecké pohonné hmoty benzinového typu, 

b) střední oleje a těžké plynové oleje, 

c) těžké topné oleje, 

d) odpadní oleje, 

e) zkapalněné ropné plyny určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané 

pro pohon motorů či výrobu tepla. 

Předmětem daně jsou také směsi minerálních olejů nebo minerální oleje pro které 

obecně platí, že jsou určeny k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů 

nebo pro výrobu tepla. 

3.2.1.2. Předmět daně z lihu 

Předmětem daně je líh (etanol) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, 

obsažený v zákonem určených výrobcích, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí 

více než 1,2 % objemových etanolu. Dani nepodléhá líh, který byl již jednou zdaněn, pokud 

u něho nebylo uplatněno vrácení daně. 

3.2.1.3. Předmět daně z piva 

Pivem se rozumí 

a) výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 (pivo ze sladu) obsahující více než 

0,5 % objemových alkoholu, nebo 

b) směsi výrobku uvedeného v písmenu a) s nealkoholickými nápoji uvedené 

pod kódem nomenklatury 2206 (ostatní kvašené nápoje, jejich směsi včetně směsí 
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s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené) obsahující více než 0,5 % objemových 

alkoholu. 

3.2.1.4. Předmět daně z vína a meziproduktů 

Předmětem daně jsou vína a fermentované nápoje (dále jen „vína“) a meziprodukty 

uvedené pod kódy nomenklatury 2204 (víno z čerstvých hroznů), 2205 (vermut a ostatní víno 

z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek), 

2206, které obsahují více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových 

alkoholu. 

Šumivým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí všechny výrobky, které jsou 

plněny do lahví s hřibovitou zátkou pro šumivé víno, která je upevněná zvláštním úchytným 

zařízením, nebo které při uzavřeném obsahu při 20 °C mají přetlak 3 bary a více, který lze 

odvodit z přítomnosti rozpuštěného oxidu uhličitého, a které mají parametry stanovené 

zákonem. 

Tichým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobky, které nejsou šumivým 

vínem, obsahují určité % obsahu alkoholu a které splňují parametry stanovené zákonem, je-li 

alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu. 

Jako meziprodukty rozumíme výrobky, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 

1,2 % objemových, ale nepřesahuje 22 % objemových, které nejsou šumivým ani tichým 

vínem nebo nepodléhají dani z piva. 

3.2.1.5. Předmět daně z tabákových výrobků 

Předmětem daně jsou tabákové výrobky. Tabákovými výrobky se pro účely tohoto 

zákona rozumí cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření. O tom, co se rozumí těmito 

pojmy bude pojednáno v šesté části. 

3.2.2. Předmět ekologické daně, vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit 

3.2.2.1. Předmět daně ze zemního plynu a vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit 

Předmětem daně je plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný 

pro pohon motorů, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla. 

Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká dnem 

a) dodání plynu konečnému spotřebiteli na daňovém území, 

b) spotřeby plynu provozovatelem distribuční soustavy, provozovatelem přepravní 

soustavy nebo provozovatelem podzemního zásobníku plynu, 
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c) spotřeby plynu, u něhož byla uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená 

pro daný účel použití, 

d) spotřeby plynu osvobozeného od daně k jiným účelům, než na které se osvobození 

od daně vztahuje, nebo 

e) spotřeby nezdaněného plynu, s výjimkou plynu osvobozeného od daně. 

3.2.2.2. Předmět daně z pevných paliv a vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit 

Předmětem daně jsou tato pevná paliva: 

a) černé uhlí, brikety, bulety a podobná pevná paliva vyrobená z černého uhlí, 

b) hnědé uhlí, hnědouhelné brikety, aglomerované hnědé uhlí kromě gagátu (černého 

jantaru), 

c) koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný, 

retortové uhlí, 

d) ostatní uhlovodíky pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány 

pro výrobu tepla. 

Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká dnem 

a) dodání pevných paliv konečnému spotřebiteli na daňovém území,  

b) spotřeby pevných paliv osvobozených od daně pro jiné účely, než na které se 

osvobození od daně vztahuje, nebo  

c) spotřeby nezdaněných pevných paliv, s výjimkou pevných paliv osvobozených 

od daně. 

3.2.2.3. Předmět daně z elektřiny a vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit 

Předmětem daně je elektřina. Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká dnem 

a) dodání elektřiny konečnému spotřebiteli na daňovém území, 

b) spotřeby elektřiny osvobozené od daně k jiným účelům, než na které se osvobození 

od daně vztahuje, nebo 

c) spotřeby nezdaněné elektřiny, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně. 

3.3. ZÁKLAD, SAZBY A VÝPOČET DANĚ 

Daň se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně stanovenou pro příslušný 

vybraný výrobek, pokud zákon nestanoví jinak. 
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3.3.1. Základ a sazby daně z minerálních olejů 

Základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené v 1 000 litrech při teplotě 

15 °C. To neplatí pro těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) a pro zkapalněné ropné 

plyny, u nichž je základem daně množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti. 

Sazby daně z minerálních olejů jsou stanoveny takto: 

Kód 
nomenklatury 

Text    Sazba daně    

motorové a ostatni benziny a letecké pohonné hmoty 
benzinového typu podle §45 odst. 1 písm. a) s obsahem 
olova do 0,013g/l včetně 

11 840 Kč/1000 l 

motorového a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty 
benzinového typu podle §45 odst. 1 písm. a) s obsahem 
olova nad 0,013g/l 

13 710 Kč/1000 l 

střední oleje, těžké plynové oleje podle §45 odst. 1 písm. 
b) 9 950 Kč/1000 l 

těžké topné oleje podle §45 odst. 1 písm. c) 472 Kč/t 

2710 

odpadní oleje podle §45 odst. 1 písm. d) 660 Kč/1000 l 
zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. e) 3 933 Kč/t 
zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. f) 0 Kč/t 2711 
zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. g) 1290 Kč/t 

3.3.2. Základ a sazby daně z lihu 

Základem daně je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 20 °C 
zaokrouhlené na dvě desetinná místa. 

Sazby daně z lihu jsou stanoveny takto: 

Kód 
nomenklatury    Text    Sazba daně    

2207 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem 
nomenklatury 2207 26.500Kč/hl etanolu 

2208 
líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem 
nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelského 
pálení 

26.500Kč/hl etanolu 

2208 líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského 
pálení 13.300Kč/hl etanolu 

ostatní líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními 
kódy nomenklatury 26.500Kč/hl etanolu 

3.3.3. Základ, sazby a výpočet daně z piva 
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Základem daně je množství piva vyjádřené v hektolitrech. 

Základní sazba daně z piva a snížené sazby daně z piva pro malé nezávislé pivovary 

za 1 hektolitr a každé celé procento extraktu původní mladiny, ze které bylo pivo vyrobeno, 

před zakvašením, jsou stanoveny v následující tabulce: 

Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny 
Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary 
Velikostní skupina podle výroby v hl ročně 

Kód 
nomenklatury Základní 

sazba do 10 000 
včetně 

nad 
10 000 do 

50 000 
včetně 

nad 
50 000 do 
100 000 
včetně 

nad 
100 000 

do 
150 000 
včetně 

nad 
150 000 

do 
200 000 
včetně 

2203, 2206 24,00 Kč 12,00 Kč 14,40 Kč 16,80 Kč 19,20 Kč 21,60 Kč 

Výše daně u piva konkrétní koncentrace vyjádřené v procentech, které bylo uvedeno 

do volného daňového oběhu, se vypočítá jako součin množství tohoto piva v hektolitrech, 

příslušné výše procenta koncentrace a základní nebo snížené sazby. 

3.3.4. Základ a sazby daně z vína a meziproduktů 

Základem daně je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. 

Sazby daně z vína a meziproduktů jsou stanoveny takto: 

Text    Sazba daně    
Šumivá vína podle § 93 odst. 2    2 340 Kč/hl 
Tichá vína podle § 93 odst. 3    0 Kč/hl 
Meziprodukty podle § 93 odst. 4    2 340 Kč/hl 

3.3.5. Základ, sazby a výpočet daně z tabákových výrobků 

Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele. 

Základem daně pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech. 

Při porušení zákazu prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena 

pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, je základem daně rozdíl mezi 

základem daně z vyšší ceny pro konečného spotřebitele a základem daně z ceny 

pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce. 
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Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku 

ke kouření je základem daně množství vyjádřené v kilogramech. 

Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Sazba daně 
Text 

Pevná část    Procentní část    Minimální     

Cigarety 1,03 Kč/kus 28% celkem nejméně však 
1,92 Kč/kus 

Doutníky, cigarillos 1,15 Kč/kus   

Tabák ke kouření  1 280 Kč/kg   

Ostatní tabák 1 280 Kč/kg   

Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu 

daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující 

hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. 

Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá 

jako součet následujících položek: 

a) součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret 

dělený stem, 

b) součin pevné části sazby daně a počtu kusů. 

Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin 

minimální sazby daně a počtu kusů. U cigaret se každých započatých 90 mm délky 

tabákového provazce považuje za jeden kus. Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití 

pevné a procentní části sazby daně nižší než výše daně vypočtená při použití minimální sazby 

daně, použije se výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně. 

3.3.6. Základ a sazba daně ze zemního plynu a některých dalších plynů 

Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla. 

Sazby daně jsou stanoveny takto: 

a) 264,80 Kč/MWh spalného tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 29 

a 2705, který je předmětem daně, 

b) v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2011 činí sazba daně 0 Kč/MWh spalného 

tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, který je 

předmětem daně podle § 4 písm. a) zákona,  
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c) 30,60 Kč/MWh spalného tepla pro plyn, který je předmětem daně podle § 4 písm. b) 

a c) zákona, 

3.3.7. Základ a sazba daně z pevných paliv 

Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním 

vzorku. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku.  

3.3.8. Základ a sazba daně z elektřiny 

Základem daně je množství elektřiny v MWh. Sazba daně činí 28,30 Kč/MWh.  

3.4. DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A SPLATNOST DANĚ 

3.4.1. Daňové přiznání a splatnost spotřební daně 

Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové 

přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího 

období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud tento zákon nestanoví jinak; ve stejné lhůtě 

a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud tento zákon 

nestanoví jinak. 

Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž 

je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu. 

Obecně platí, že dodatečné daňové přiznání na snížení daně nebo na zvýšení 

uplatněného nároku na vrácení daně může plátce uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy 

uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové 

přiznání týká, nebo ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. 

Dodatečné daňové přiznání nelze uplatnit u dovážených vybraných výrobků. 

Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla 

povinnost daň přiznat a zaplatit. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná 

ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí 

o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené 

celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu. 

Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 1 u vybraných výrobků, 

které po vzniku daňové povinnosti podle § 8 nebyly okamžitě uvedeny do režimu 
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podmíněného osvobození od daně, daňové přiznání se podává a daň je splatná nejpozději 

první pracovní den po dni vzniku této povinnosti. 

3.4.1.1. Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daně 

Daň je splatná jednou částkou za měsíc, a to ve lhůtě 55 dnů po skončení zdaňovacího 

období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. Vznikne-li povinnost daň přiznat 

a zaplatit provozovateli pěstitelské pálenice, daňové přiznání se podává do 25. dne 

po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. 

3.4.1.2. Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně 

Objednávka tabákových nálepek plní funkci daňového přiznání s výjimkou 

tabákových výrobků, u kterých vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 3 

písm. e), § 9 odst. 3 písm. f) nebo § 101a. 

Daň je zaplacena použitím tabákové nálepky. Tabákové nálepky musí být použity 

v okamžiku, kdy vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. 

3.4.2. Daňové přiznání a splatnost ekologické daně 

Plátci daně, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit 

daňové přiznání a zaplatit daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato 

povinnost vznikla. 

Dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost může plátce daně uplatnit 

nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání 

za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká. 

3.5. HLAVNÍ PRINCIPY SPOTŘEBNÍCH A EKOLOGICKÝCH DANÍ 

3.5.1. Hlavní principy spotřebních daní 

Legislativní úprava spotřebních daní se řídí zásadou umožnit volný oběh zboží 

nezatíženého spotřební daní až do dne, kdy je toto zboží dodáno pro konečnou spotřebu. 

Zároveň však je vzhledem k možným daňovým únikům nezbytné zajistit, aby pohyb 

nezdaněného zboží byl pod daňovým dohledem. To je řešeno režimem pohybu zboží (vybrané 

výrobky) pod daňovým dohledem, který nazýváme režimem podmíněného osvobození 

od daně (směrnice 92/12/EHS). Základním principem tohoto režimu je využívání 

tzv. daňových skladů. V daňových skladech a při dopravě mezi těmito sklady se vybrané 

výrobky pohybují pod daňovým dohledem. 
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Daňový sklad je prostorově ohraničené místo na daňovém území České republiky, 

ve kterém jeho provozovatel za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky 

vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá, pokud zákon nestanoví jinak, přičemž 

hranice takového místa nesmějí být přerušeny s výjimkou případu, kdy tímto místem prochází 

veřejná komunikace; celní ředitelství může stanovit, že určité objekty a plochy tohoto místa 

nejsou jeho součástí. 

Obecně platí, že se datum splatnosti daně přibližuje co nejvíce dni, kdy je výrobek, 

který je předmětem daně, vyskladněn konečnému spotřebiteli. Zásadou je, že takový výrobek 

je zdaněn v členském státu, kde se spotřebuje, i když byl vyroben v jiném členském státu. 

Režim podmíněného osvobození od daně je, jak jsem již výše uvedla, zajištěn systémem 

daňových skladů. To znamená, že konkrétní výrobek se pohybuje od výrobce (dovozce) 

k obchodníkům, kteří jsou oprávněni provozovat daňový sklad, nezatížený spotřební daní. 

Daň se odvádí až tehdy, kdy je výrobek uveden do volného daňového oběhu z daňového 

skladu konečnému spotřebiteli nebo drobnému obchodníkovi, který již není oprávněn daňový 

sklad provozovat.  

Subjekt, který chce získat od celního ředitelství oprávnění provozovat daňový sklad, 

musí splňovat zákonem stanovené podmínky (způsob uskladnění, režim skladového 

hospodářství apod.) a je pod dohledem příslušného celního úřadu. Rovněž pohyb výrobků, 

které nejsou dosud zdaněny, je přísně sledován. Při ztrátě nebo zničení nezdaněného výrobku, 

pokud se nejedná o zničení způsobené prokazatelně „vyšší mocí”, daň odvádí ten 

provozovatel daňového skladu, u kterého ke ztrátě nebo zničení došlo. 

Od spotřební daně jsou trvale osvobozeny některé vybrané výrobky, jako např.: 

• minerální oleje používané jako pohonná hmota pro vodní a leteckou dopravu, 

s výjimkou soukromých rekreačních aktivit, 

• líh pro výrobu a přípravu léčiv, líh obecně denaturovaný, přiboudlina a líh zvláštně 

denaturovaný syntetický a zvláštně denaturovaný kvasný, 

• pivo vyrobené fyzickou osobou pro vlastní potřebu do množství 200 l za kalendářní 

rok,  

• líh, pivo nebo víno v potravinářských výrobcích do stanoveného množství alkoholu, 

• vybrané výrobky určené k poskytnutí vzorků pro stanovené účely. 

Pokud určitý subjekt nakupuje vybrané výrobky pro některý z výše jmenovaných 

účelů, musí nárok na osvobození tohoto nákupu oznámit prodávajícímu dříve, než dojde 

ke vzniku daňové povinnosti. Nárok na osvobození musí nabyvatel uplatnit obvykle písemně 

přede dnem jejich vydání. Osoba, která nakupuje vybrané výrobky osvobozené od daně, 

se na základě zvláštního povolení vydaného celním ředitelstvím stává tzv. uživatelem. 



Diplomová práce 
Spotřební a ekologické daně 

26 

3.5.2. Hlavní principy ekologických daní 

Dodavatel je vymezen jako subjekt, který nabývá energetické produkty bez daně 

za účelem jejich dalšího prodeje. Aby mohl dodavatel nabývat energetické produkty, musí být 

držitelem povolení k nabytí energetických produktů bez daně. 

Jako koneční spotřebitelé jsou definovány osoby, které nejsou držiteli povolení 

k nabytí energetických produktů bez daně. V případě elektřiny a plynu nejsou za konečné 

spotřebitele pokládáni provozovatelé technických zařízení, kteří zajišťují pouze přepravu 

a nenabývají k energetickým produktům vlastnictví. 

Den dodání je první den, kdy může nabyvatel s pevnými palivy nebo plynem nakládat 

jako vlastník, nebo jako den odečtu z měřícího zařízení, popř. den zjištění skutečné spotřeby 

elektřiny nebo plynu dodaného prostřednictvím plynárenského zařízení. Tento den je shodný 

se dnem uskutečnění zdanitelného plnění v dani z přidané hodnoty. 

U ekologických daní lze realizovat daňové zvýhodnění formou osvobození od daně 

a vracením daně osobám, které požívají výsad a imunit. Osvobození je podmíněno použitím 

energetických produktů k vymezeným účelům. 

Pouze držitel povolení může uplatnit osvobození na plyn určený k použití, nabízený 

k prodeji nebo použitý k výrobě elektřiny, ke kombinované výrobě elektřiny a tepla, k pohonu 

obchodních plavidel, pro metalurgické procesy a při mineralogických postupech nebo 

k jinému účelu než pro výrobu tepla nebo pohon motorů. 

Plyn je možné dále osvobodit pro výrobu tepla v domácnostech nebo domovních 

kotelnách, k výrobě plynu, pevných paliv a minerálních olejů v podniku, ve kterém byl plyn 

vyroben a ke krytí technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování. Toto osvobození 

mohou využít i subjekty, které nejsou držiteli povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně. 

Osvobození pevných paliv od daně mohou využívat, s výjimkou osvobození 

technických ztrát pevných paliv při dopravě a skladování, pouze držitelé povolení. Účely 

použití pevných paliv jsou v tomto případě obdobné jako u plynu. 

Elektřina je od daně osvobozena buď z titulu její výroby nebo spotřeby. Osvobození 

z titulu výroby se vztahuje na elektřinu vyrobenou ze sluneční, větrné nebo geotermální 

energie, vyrobenou ve vodních elektrárnách, z biomasy, z emisí metanu z uzavřených 

uhelných dolů nebo z palivových článků. Osvobození elektřiny z titulu její spotřeby mohou 

využít pouze držitelé povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně. 

Oba druhy povolení vydávají na základě žádosti celní úřady. V případě splnění 

podmínek jsou povolení vydávána na dobu 5 let. 
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Mezi základní administrativní povinnosti související s ekologickými daněmi patří 

povinnost dodavatele vystavovat daňové doklady nebo doklady o prodeji a povinnost vedení 

předepsané evidence subjekty, které nakládají s nezdaněnými energetickými produkty 

nebo produkty nabytými bez daně. 

4. SPRÁVA SPOTŘEBNÍCH A EKOLOGICKÝCH DANÍ 

Právní úprava správy spotřebních a ekologických daní vychází ze zákona 

o spotřebních daních, ze zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, zákona o správě daní 

a poplatků a celního zákona. Výkon správy spotřebních a ekologických daní je svěřen celním 

orgánům.  

Správu daní vykonávají celní úřady a celní ředitelství příslušné podle sídla nebo místa 

pobytu plátce daně. 

Obecně platí, že právnická a fyzická osoba je povinna se registrovat jako plátce 

u celního úřadu nejpozději do dne vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit. Plátce je 

povinen se registrovat ke každé dani samostatně. 

Zdaňovacím obdobím u ekologických daní a spotřebních daní s výjimkou dovážených 

vybraných výrobků je kalendářní měsíc. Za dané zdaňovací období plátce podává celnímu 

úřadu daňové přiznání za každou daň samostatně.  

Výjimku představuje dovoz vybraných výrobků a tabákové výrobky. Při dovozu plní 

funkci daňového přiznání a daňového dokladu písemné celní prohlášení. Tabákové výrobky 

prodávané na daňovém území České republiky musí být označeny tabákovými nálepkami. 

Tyto nálepky si plátce objednává u pověřeného celního úřadu, kterým je Celní úřad Kolín, 

detašované pracoviště Kutná Hora. Objednávka tabákových nálepek plní funkci daňového 

přiznání, nestanoví-li zákon jinak. Daň je zaplacena použitím tabákové nálepky. Tabákové 

nálepky musí být použity v okamžiku, kdy vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Použitím 

tabákové nálepky se přitom rozumí její umístění na jednotkovém balení a pod průhledný 

přebal, pokud se tento používá, a to tak, aby při otevření balení došlo k poškození nálepky. 

Povinnost uhradit hodnotu tabákové nálepky vzniká odběrem těchto nálepek. Hodnota 

tabákových nálepek odpovídá výši daňové povinnosti tabákového výrobku za jednotkové 

balení určené k přímé spotřebě. 

Celní úřady mimo jiné provádějí registraci subjektů k jednotlivým spotřebním daním, 

přijímají návrhy subjektů na vydání zvláštních povolení na přijímání a užívání vybraných 

výrobků osvobozených od daně, povolení k provozování daňového skladu, povolení 

oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, povolení daňového 

zástupce. Samotná povolení vydávají celní ředitelství a Generální ředitelství cel je odvolacím 



Diplomová práce 
Spotřební a ekologické daně 

28 

orgánem pro projednávání opravných prostředků vůči rozhodnutím vydaným celními 

ředitelstvími. 

Celní úřady vydávají povolení oprávněného příjemce pro jednorázové přijetí 

vybraných výrobků, vydávají souhlas s dopravou vybraných výrobků v režimu podmíněného 

osvobození od daně, vydávají povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání 

vybraných výrobků, rozhodují o propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu, 

vydávají povolení k prodeji za ceny bez daně v tranzitním prostoru mezinárodních letišť 

a na palubách letadel fyzickým osobám při jejich bezprostředním výstupu z daňového území 

Evropského společenství. Celní úřady dále mimo jiné přijímají daňová přiznání, vyměřují 

daně a jejich příslušenství a provádějí související kontrolní činnosti. 

4.1. OPRÁVNĚNÍ CELNÍCH ORGÁNŮ 

Správa spotřebních daní je spojena s širokými oprávněními celních orgánů. Celní úřad 

nebo celní ředitelství jsou oprávněny kontrolovat plnění podmínek uvedených ve vydaných 

povoleních. Celní úřad je oprávněn nařídit plátci nebo uživateli provedení inventarizace 

ve stanovené lhůtě. Celní úřady a celní ředitelství jsou oprávněny vstupovat do každé 

provozní budovy, místnosti nebo místa, kde jsou vyráběny, zpracovávány nebo skladovány 

vybrané výrobky. Celní úřad nebo celní ředitelství jsou také oprávněny vstupovat do prostor, 

o kterých je známo nebo se dá důvodně předpokládat, že se v nich vybrané výrobky vyrábějí, 

zpracovávají nebo skladují. Toto právo mají také, jde-li o byt, který je užíván pro účely 

podnikání. 

Kterýkoliv celní úřad nebo celní ředitelství jsou oprávněny zastavovat dopravní 

prostředky a provádět jejich kontrolu za účelem zjištění, zda druh a množství dopravovaných 

vybraných výrobků odpovídají druhu a množství vybraných výrobků uvedených v průvodních 

dokladech nebo v dokladech stanovených pro dopravu vybraných výrobků. Tuto kontrolu jsou 

celní úřad nebo celní ředitelství oprávněny provádět také u dopravovaných zásilek. 

V rámci svých oprávnění jsou celní úřad nebo celní ředitelství oprávněny odebírat 

vzorky vyráběných, zpracovávaných, skladovaných i dopravovaných vybraných výrobků. 

V této souvislosti bych chtěla vyzdvihnout ustanovení § 41 odst. 8 zákona 

o spotřebních daních, které umožňuje za účelem výkonu správy daně nepřetržitou přítomnost 

zaměstnanců, kteří pracují v celním úřadu, v prostorách určených k podnikatelské činnosti, 

kde dochází k výrobě nebo zpracování vybraných výrobků. Tato možnost je často využívána 

zejména u lihovarů. Plátci a uživatelé jsou povinni poskytnout celnímu úřadu k výkonu 

správy daně potřebnou součinnost včetně bezúplatného poskytnutí kancelářských prostor. 

Zjistí-li celní úřad nebo celní ředitelství, že došlo k určitým porušením zákona, 

rozhodne o zajištění vybraných výrobků, popřípadě i dopravního prostředku, který je 
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dopravuje. Celní ředitelství nebo celní úřad jsou za určitých okolností oprávněny uložit 

propadnutí vybraných výrobků, u kterých se prokáže, že s nimi bylo nakládáno v rozporu 

se zákonem, nebo dopravního prostředku, který takové výrobky dopravoval. Vlastníkem 

propadnutých nebo zabraných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku se stává stát. 

V rámci výkonu správy ekologických daní celní úřady provádějí registraci subjektů 

k jednotlivým ekologickým daním, vydávají příslušná povolení k nabytí výrobků za ceny 

bez daně a povolení k nabytí výrobků osvobozených od daně, přijímají daňová přiznání, 

vyměřují daně a jejich příslušenství a provádějí související kontrolní činnosti. Celní ředitelství 

jsou odvolacím orgánem pro projednávání opravných prostředků vůči rozhodnutím vydaným 

celními úřady. Správa ekologických daní je založena zejména na evidenci a vystavovaných 

dokladech. 

Při správě daní celní orgány procesně postupují podle zákona č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků, s výjimkou řízení o správních deliktech, kde je stanoveným 

procesním předpisem zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

5. HODNOCENÍ PŘÍJMŮ SR ZE SPOTŘEBNÍCH A EKOLOGICKÝCH DANÍ 

V ROCE 2008 

Zajištění plnění příjmů státního rozpočtu je jedním ze stěžejních úkolů celních 

orgánů. V porovnání s celkovým daňovým inkasem představuje inkaso ze spotřebních 

a ekologických daní za období leden až září 2008 cca 17,48 %. V roce 2007 činilo inkaso 

spotřebních daní cca 16 % celkových daňových příjmů státního rozpočtu. Obecně platí, 

že spotřební daň je v pořadí třetím inkasně největším druhem daně po dani z přidané 

hodnoty a dani z příjmu právnických osob. Podíl daně z tabákových výrobků na celkovém 

příjmu ze spotřebních daní činí cca 33,8 %, je tak po dani z minerálních olejů druhou 

inkasně největší spotřební daní. 

Níže uvádím průběžné hodnocení příjmů státního rozpočtu ze spotřebních 

a ekologických daní za období leden až září 2008. 
 

5.1. CELKOVÉ VÝNOSY 

 

1. Výnosy celkem  

Odhad celkového výnosu spotřebních daní a ekologických daní  
ve státním rozpočtu 2008   

142,30 mld. Kč 

Celkový výnos spotřebních a ekologických daní za leden - září 
2008 

98,07 mld. Kč 

Plnění odhadu státního rozpočtu 2008 68,92 % 
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2. Výnosy ze spotřebních daní 
  

Celkový skutečný výnos spotřebních daní za rok 2007 138,95 mld. Kč 
Odhad celkového výnosu spotřebních daní v roce 2008  138,00 mld. Kč 
Rozdíl proti skutečnosti roku 2007 - 0,95 mld. Kč 
Celkový výnos spotřebních daní za leden - září 2007 94,95 mld. Kč 
Celkový výnos spotřebních daní za leden - září 2008 96,35 mld. Kč 
Rozdíl oproti srovnatelnému období roku 2007 1,40 mld. Kč 
Rozdíl oproti srovnatelnému období roku 2007 1,47 % 
Plnění odhadu státního rozpočtu 2008 69,82 % 

3. Výnosy z ekologických daní 
  

Odhad celkového výnosu ekologických daní v roce 2008  4,30 mld. Kč 
Celkový výnos z ekologických za leden - září 2008 1,73 mld. Kč 
Plnění odhadu státního rozpočtu 2008 40,23 % 

Celkový příjem státního rozpočtu (dále též „SR“) ze spotřebních daní za období leden 

až září 2008 činil 96,35 mld. Kč, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2007 nárůst 

o 1,4 mld. Kč, vyjádřeno procentuelně o 1,47 %. Plnění k odhadu státního rozpočtu dosáhlo 

69,82 % celkového předpokládaného ročního výnosu.  

V součtu činí příjmy ze spotřebních daní a ekologických daní 98,07 mld. Kč, což je 

oproti příjmům za stejné období loňského roku o 3,13 mld. Kč více, vyjádřeno procentuelně 

o 3,29 %. 

5.2. ROZBOR JEDNOTLIVÝCH KOMODIT VYBRANÝCH VÝROBKŮ 

 

Minerální oleje 

Celkový skutečný výnos spotřební daně z min. olejů za rok 2007 80,83 mld. Kč 
Odhad celkového výnosu uvedený ve státním rozpočtu 2008 81,90 mld. Kč 
Výnos spotřební daně za leden - září 2007  58,92 mld. Kč 
Výnos spotřební daně za leden - září 2008 61,03 mld. Kč 
Rozdíl oproti srovnatelnému období roku 2007   +2,11 mld. Kč 
Rozdíl oproti srovnatelnému období roku 2007   +3,58 % 
Plnění odhadu státního rozpočtu 2008 74,52 % 

Příjem SR ze spotřební daně z minerálních olejů činil za sledované období roku 2008 

61,03 mld. Kč, což je v  porovnání se stejným obdobím roku 2007 o 2,11 mld. Kč více, 

vyjádřeno procentuelně se jedná o nárůst o 3,58 %. Plnění k odhadu státního rozpočtu 2008 

dosáhlo za sledované období roku 2008 celkem 74,52 % celkového předpokládaného ročního 

výnosu. Tento stav potvrzuje stoupající tendenci výběru spotřební daně z minerálních olejů.  
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Líh 

Celkový skutečný výnos spotřební daně z lihu za rok 2007 7,12 mld. Kč 
Odhad celkového výnosu uvedený ve státním rozpočtu 2008  7,00 mld. Kč 
Výnos spotřební daně za leden - září 2007  5,14 mld. Kč 
Výnos spotřební daně za leden - září 2008 5,22 mld. Kč 
Rozdíl oproti srovnatelnému období roku 2007   +0,08 mld. Kč 
Rozdíl oproti srovnatelnému období roku 2007   +1,56 % 
Plnění odhadu státního rozpočtu 2008 74,57 % 

Příjem SR ze spotřební daně z lihu činil za sledované období 5,22 mld. Kč, 

v porovnání se stejným obdobím roku 2007 došlo k nárůstu o 0,08 mld. Kč, vyjádřeno 

procentuelně o 1,56 % a daří se tak udržovat mírně rostoucí trend inkasa. Plnění k odhadu 

státního rozpočtu na rok 2008 dosáhlo u této komodity za sledované období roku 2008 

74,57 % celkového předpokládaného ročního výnosu. 

Pivo 

Celkový skutečný výnos spotřební daně z piva za rok 2007 3,66 mld. Kč 
Odhad celkového výnosu uvedený ve státním rozpočtu 2008  3,60 mld. Kč 
Výnos spotřební daně za leden - září 2007  2,758 mld. Kč 
Výnos spotřební daně za leden - září 2008 2,630 mld. Kč 
Rozdíl oproti srovnatelnému období roku 2007   - 0,128 mld. Kč 
Rozdíl oproti srovnatelnému období roku 2007   - 4,64 % 
Plnění odhadu státního rozpočtu 2008 73,05 % 

Příjem SR ze spotřební daně z piva činil za sledované období 2,63 mld. Kč, 

v porovnání se stejným obdobím roku 2007 došlo k poklesu o 0,128 mld. Kč, vyjádřeno 

procentuelně o 4,64 %. Plnění k odhadu státního rozpočtu na rok 2008 dosáhlo u této 

komodity za sledované období roku 2008 celkem 73,05 % celkového předpokládaného 

ročního výnosu. 

Víno a meziprodukty 

Celkový skutečný výnos spotřební daně z vína a meziproduktů 
za rok 2007 

0,337 mld. Kč 

Odhad celkového výnosu uvedený ve státním rozpočtu 2008  0,300 mld. Kč 
Výnos spotřební daně za leden - září 2007  0,249 mld. Kč 
Výnos spotřební daně za leden - září 2008 0,251 mld. Kč 
Rozdíl oproti srovnatelnému období roku 2007   +0,002 mld. Kč 
Rozdíl oproti srovnatelnému období roku 2007   +0,80 % 
Plnění odhadu státního rozpočtu 2008 83,67 % 

Příjem SR ze spotřební daně z vína a meziproduktů činil za sledované období 

0,251 mld. Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2007 došlo k nárůstu 0,002 mld. Kč, 
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vyjádřeno procentuelně o 0,80 %. Plnění k odhadu státního rozpočtu na rok 2008 dosáhlo 

u této komodity za sledované období roku 2008 celkem 83,67 % celkového předpokládaného 

ročního výnosu.  

Tabákové výrobky 

Celkový skutečný výnos spotřební daně z tabákových výrobků 
za rok 2007 

47,00 mld. Kč 

Odhad celkového výnosu uvedený ve státním rozpočtu 2008  45,20 mld. Kč 
Výnos spotřební daně za leden - září 2007  27,89 mld. Kč 
Výnos spotřební daně za leden - září 2008 27,21 mld. Kč 
Rozdíl oproti srovnatelnému období roku 2007   - 0,68 mld. Kč 
Rozdíl oproti srovnatelnému období roku 2007   - 2,44 % 
Plnění odhadu státního rozpočtu 2008 60,20 % 

Příjem SR ze spotřební daně z tabákových výrobků činil za sledované období 

27,21 mld. Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2007 došlo k poklesu inkasa daně 

o 0,68 mld. Kč, vyjádřeno procentuelně o 2,44 %. Plnění k odhadu státního rozpočtu na rok 

2008 dosáhlo u této komodity za sledované období roku 2008 60,20 % celkového 

předpokládaného ročního výnosu. 

Ekologické daně 

Odhad celkového výnosu uvedený ve státním rozpočtu 2008  4,30 mld. Kč 
Výnos z ekologických daní za leden - září  2008  1,73 mld. Kč 
Plnění odhadu státního rozpočtu 2008 40,19 % 
Výnos daně ze zemního plynu a některých dalších plynů za leden 
- září 2008 

0,743 mld. Kč 

Výnos daně z pevných paliv za leden - září 2008 0,290 mld. Kč 
Výnos daně z elektřiny za leden - září 2008 0,695 mld. Kč 

Příjem SR z ekologických daní činil za sledované období 1,73 mld. Kč. Na tomto 

příjmu se podílí daň z elektřiny částkou 0,695 mld. Kč, daň ze zemního plynu a některých 

dalších plynů částkou 0,743 mld. Kč a daň z pevných paliv částkou 0,29 mld. Kč. Plnění 

k odhadu státního rozpočtu na rok 2008 dosáhlo u těchto daní za sledované období roku 2008 

40,19 % celkového předpokládaného ročního výnosu. 

 

5.3. SHRNUTÍ A VÝHLED DO KONCE ROKU 2008 

Předpoklad celkových příjmů státního rozpočtu ze spotřebních a ekologických daní 

je v roce 2008 vyšší oproti skutečnosti roku 2007 o 3,35 mld. Kč. Po odečtení předpokladu 

příjmu z ekologických daní lze konstatovat, že předpoklad příjmu ze spotřebních daní je 
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v podstatě totožný se skutečností r. 2007. Skutečný celkový příjem za období leden - září 

2008  je 94,95 mld. Kč a představuje 69,82 % stanoveného předpokladu pro rok 2008.  

V období leden - září 2008 byly příjmy SR vyšší oproti srovnatelnému období 

loňského roku u všech komodit s výjimkou piva a tabákových výrobků. 

Na základě výše uvedeného (tzn. na základě vývoje skutečného inkasa) lze odhadovat, 

že předpoklad příjmů pro rok 2008 u komodit pivo, víno a meziprodukty, minerální oleje a líh 

bude zřejmě naplněn. U komodity tabákové výrobky závisí splnění předpokladů příjmu 

na doprodeji zásob cigaret obsahujících „starou sazbu daně“, kterými se odběratelé 

předzásobili. Podle simulace příjmů spotřební daně z tabákových výrobků pomocí 

polynomické spojnice trendu by mohl být příjem z této daně na konci roku 2008 cca 

41 mld. Kč. Podle druhé simulace příjmů spotřební daně z tabákových výrobků 

(za předpokladu konstantního příjmu v období 8-12/2008 jako v měsíci 8/2008) by mohl být 

příjem z této daně na konci roku 2008 cca 38,5 mld. Kč. 

Dalším způsobem odhadu příjmů ze spotřební daně z tabákových výrobků je pomocí 

průměrného ročního množství odebraných tabákových nálepek na cigarety. Za období 2002 – 

2007 činí tento průměr 1,25 mld. tabákových nálepek. Tomuto množství odpovídá daň ve výši 

cca 35,3 mld. Kč. Odebrané tabákové nálepky v měsíci listopad a prosinec by se však 

neprojevily v příjmech roku 2008 a z toho důvodu činí odhad příjmu uskutečněný tímto 

způsobem cca 40 mld. Kč. 

Z uvedeného lze učinit závěr, že příjmy státního rozpočtu ze spotřební daně 

z tabákových výrobků za rok 2008 mohou na konci roku 2008 představovat částku mezi cca 

39-41 mld. Kč. 

Výsledky příjmů z ekologických daní ukazují, že nastavení předpokladu výběru 

z těchto daní ve výši 4,3 mld. Kč bylo zřejmě příliš optimistické. Z šetření celních orgánů 

vyplývá, že tato skutečnost je významně negativně ovlivněna předzásobením prodejců 

a spotřebitelů nezdaňovanými pevnými palivy v roce 2007.  

Grafické vyhodnocení k inkasu spotřebních a ekologických daní je uvedeno v příloze 

č. 1. 

V další části diplomové práce se zaměřím na problematiku spotřební daně 

u tabákových výrobků. Jak jsem již výše uvedla, jedním z hlavních úkolů Celní správy České 

republiky je plnění příjmů státního rozpočtu. S tím však kontinuálně souvisí i nekompromisní 

boj s padělateli tabákových výrobků. K tomu je nezbytné ovládnutí znalostí o tabáku, 

tabákových výrobcích, legislativě a daňových předpisech. 

Obchod s padělanými tabákovými výrobky představuje rapidně rostoucí problém 

nejen v České republice, ale je rovněž problémem globálním. Významně snižuje odvody 
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do státní pokladny, poškozuje tabákové výrobce a spotřebitele. Při výzkumu ve Velké Británii 

bylo zjištěno, že padělané cigarety obsahují až o 75 % více dehtu, o 28 % více nikotinu, asi 

o 63 % více oxidu uhelnatého a větší množství těžkých kovů než pravé cigarety na britském 

trhu. 

6. PROBLEMATIKA SPOTŘEBNÍ DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 

6. 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

6.1.1. Cesta tabáku od pěstitele ke konečnému spotřebiteli 

Tabák je jednoletá rostlina. Semeno se zasadí do pařeniště na cca 60 dní. Při vzrůstu 

cca 15 cm a má-li již 4 až 5 lístků je rostlina vysazena na dobře připravené stanoviště, buď 

strojně nebo ručně, kde zraje 14 až 16 týdnů.  

Níže uvádím několik pojmů z oblasti tabákových výrobků pro snazší pochopení jejich 

významu. 

• sklizeň – probíhá většinou ručně (asi 80 %), lístky jsou svazovány do „kytek“ po 20 

až 25 kusech, ale i strojově (asi 20 %),  

• sušení – na slunci (cigaretový a lulkový tabák), vzduchem ve větraných otevřených 

sušárnách (např. Burley tabák), vháněným vzduchem s vytápěním (např. tabák Virginia) 

nebo ohněm vháněným komíny z otevřených ohnišť mimo sušárny (např. tabák 

Virginia), 

• fermentace – dochází k chemickým procesům, které snižují nežádoucí vlastnosti 

a zvýrazňují chuťové a aromatické vlastnosti tabáku (neprovádí se u tabáku Virginia), 

• prodej tabáku na aukcích – nakupují prvovýrobci po balíkách, 

• vyžilování (odřapíkování) – oddělují se žíly z listů tabáku pomocí speciálních strojů 

(mimo orientálního tabáku),  

• skladování – ve speciálních skladech při konstantní teplotě a polotmě, je po celou dobu 

neustálé kontrolována kvalita, skladují 1 až 3 roky, 

• příprava tabákové směsi – slisované listy tabáku se nejdříve navlhčí a oddělí od sebe, 

poté se na ně aplikuje postřik tzv. „casing“ na bázi přírodních látek (vanilka, skořice, 

čokoláda, zázvor, lékořice, rum, brandy), takto připravená směs se různě mísí, aby byla 

dodržena stejná chuť té které cigarety a jde do řezačky, 
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• cigaretové směsi tabáku – jedná se o směsi obsahující stejné druhy tabáků, ale 

v různých poměrech podle kvality, nejpoužívanější směs tabáků je American blend, 

další jsou Virginia blend, Dark blend, Oriental blend a Local blend, 

• doutníkové tabáky – skládají se ze tří částí vložky, obalu z celých listů a krycího listu, 

• tabákové žíly – je to důležitá část náplně cigaret, protože stabilizuje nebo redukuje 

obsah nikotinu a dehtu a zlepšuje i hoření. Předtím než se však přidají do cigaretové 

směsi je nutné tyto žíly expandovat, 

• filtr – vyrábí se z acetátu buničiny z dřevitých vláken, pás buničiny široký asi 25 cm se 

rozprostře mezi dvěma válci, je zvlhčen speciálním roztokem a zformován do tvaru 

roubíku a obalen filtrovým papírem, poté je řezán na potřebnou délku (na jednom stroji 

se denně dá vyrobit až 4,6 mil. roubíků), 

• výroba cigaret – na jednom moderním stroji lze za jednu vteřinu vyrobit 120 až 130 ks 

cigaret, při výrobě cigarety se spojí všechny tři komponenty (cigaretová náplň, 

cigaretový papír a filtr), tabák se v úzké ploše přisává na silikonovou pásku a přes 

formovací kužel přechází na cigaretový papír, který se odvíjí z velké cívky a je potištěn 

značkou cigarety, tabák se kolem cigarety obalí, zalepí a nekonečná cigareta se nařeže 

na žádanou délku, mezi takto připravený cigaretový provazec se vkládá filtr 

o dvojnásobné délce, přilepí a obalí cigaretovým papírem, tento polotovar se dále 

v polovině rozřízne na dvě hotové cigarety, které nakonec putují k baličce, 

• balení do krabiček, kartónů a krabic – nejprve se obalí hliníkovou fólií, tvrdým 

obalem krabičky, kolkem, polypropylenovou fólií spolu s odtrhávací páskou a po 10 

kusech jsou baleny do kartónů, ty pak po 50 kusech do krabic. 

6.1.2. Druhy tabáku 

K průmyslovému využití se používají nejvíce tři následující odrůdy: 

a) Virginia 

Nazývá se též Flue Cured. Je to nejdůležitější druh z ekonomického hlediska. Pěstuje 

se prakticky po celém světě a je nejpoužívanějším druhem tabáku pro výrobu cigaret. Roste 

až do 3 m výšky a má jemnou, bohatou a lehce nasládlou chuť. Listy po usušení jsou velké, 

žluté, zlatožluté až nahnědlé barvy. Sklízí se postupně od spodních listů. Suší se v uzavřených 

sušárnách uměle vháněným teplým vzduchem (flue cured), který cirkuluje mezi zavěšenými 

rámy, na kterých jsou tabákové listy zavěšeny. Sušení trvá 5 až 7 dní. 

b) Burley 
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Nazýván je též jako Light Air Cured. Vzrůstem je o něco nižší než Virginia. Je velmi 

ceněn pro svou plnou a kořeněnou příchuť a má světle hnědé až načervenalé listy. Sklízí 

se najednou a sušení se provádí vzduchem (air cured), v široce větraných sušárnách 

za přirozených podmínek. 

c) Oriental 

Liší se od obou předchozích jak ve tvaru listů a celkovém habitu rostliny, tak velikostí. 

Je malý se silnou aromatickou vůní a chutí. V závislosti na místě pěstování zahrnuje barva 

listů škálu od světle žluté až po tmavě hnědou. Je sklízen pouze ručně. Jednotlivé listy 

se navlékají na provázky a jsou zavěšeny na stojany chráněné před sluncem. Sušení trvá 

zhruba 4 týdny a závisí na počasí. 

6.1.3. Oblasti pěstování tabáku 

Tabák je původem z tropických a subtropických oblastí, dnes se však dá teoreticky 

pěstovat při současných technologických možnostech po celém světě. Přesto asi 80 % světové 

produkce tabáku vyprodukují pěstitelé z těchto zemí: 

• Čína 
• Indie 
• USA 
• Brazílie 
• Turecko 
• Indonésie 
• Zimbabwe 
• Itálie 
• Řecko 

 

Další méně 

významní pěstitelé tabáku jsou Malawi, Makedonie, Mongolsko, Albánie, Kuba a některé 

státy EU – Kypr, Bulharsko, Španělsko, Polsko, Francie, Slovensko. V EU jsou vydávány 

produkční kvóty omezující množství vypěstovaného tabáku jednotlivými členskými zeměmi. 

6.1.4. Platné tabákové nálepky v České republice 

Rozměr nálepek je 44 x 20 mm. Pro výrobu je použit speciální ceninový papír 

s obsahem ochranných vláken, které vykazují žluto-zelenou fluorescenci pod UV světlem. 

U spotřební daně označené písmeny C nebo D je vykazována žluto-zelená fluorescence 

pod UV světlem zároveň u koncových částí tabákových lístků. 

Cigarety: 

- tabákové nálepky s cenou pro konečného spotřebitele + označení KC nebo DC nebo A + 
počet kusů v balení 
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- tabákové nálepky s cenou pro konečného spotřebitele + označení B nebo C nebo D + 
počet kusů v balení 
 
Vzor tabákové nálepky pro cigarety 

"C"- písmeno označující sazbu spotřební daně (A, B, C, D) 

"60,00 Kč" - cena pro konečného spotřebitele 

"20"- množství jednotkového balení vyjádřené v kusech  
 
Doutníky: 

- tabákové nálepky s cenou pro konečného spotřebitele + bez označení písmenem nebo 
s písmenem A nebo B + počet kusů v balení  

- tabákové nálepky s písmenem C nebo D + počet kusů v balení 
 
Vzor tabákové nálepky pro doutníky a cigarillos  

"C"- písmeno označující sazbu spotřební daně (A, B, C, D) 

"3 ks"- množství jednotkového balení vyjádřené v kusech  
 
 
Tabák: 

- tabákové nálepky s cenou pro konečného spotřebitele + bez označení písmenem nebo 
s písmenem A nebo B + počet kg v balení  

- tabákové nálepky s písmenem C nebo D + počet kg v balení 
 
Vzor tabákové nálepky pro tabák  
"C"- písmeno označující sazbu spotřební daně(A, B, C, D) 

"0,0500 kg"- množství jednotkového balení vyjádřené v kg 
 
Vzory ostatních tabákových nálepek s písmenem E a H 

 

6.2. LEGISLATIVA 

S výjimkou základní právní úpravy uvedené výše, je platná legislativní úprava 

vztahující se k tabákovým výrobkům uvedena v následujících normách: 

• Vyhláška MZe č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky 

(účinnost od 1. 5. 2004), 

• Vyhláška MZe č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových 
výrobků (účinnost od 21. 3. 2005), 
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• Vyhláška MZe č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy 
kontrolních vzorků (účinnost od 1. 5. 2004), 

• Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen (účinnost 
od 1. 8. 1991), 

• Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách (účinnost od 1. 1. 1991), 

• Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů (účinnost od 1. 9. 1997), 

• Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

(účinnost od 1. 1. 2006, 1. 6. 2006 a 1. 1. 2007), 

• Cenové rozhodnutí CÚ Kolín, kterým se stanovují pevné ceny pro konečného 
spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele 

a změny cen vydávané v Cenovém věstníku Ministerstva financí – zpracovává 

oddělení 012 – Tabákových nálepek a kontrolních lihových pásek CÚ Kolín, 

detašované pracoviště Kutná Hora, 

• ČSN (Československé státní normy a České státní normy) např. č. 560280 – Metódy 
skúšania fermentovaného tabaku a tabakových výrobkov, č. 560279 – Vzorkovanie 

fermentovaného tabaku a tabakových výrobkov, 569516, 569560, 

• ON (Oborové normy) např. č. 569511, č. 569512. 

6.2.1. Právní úprava spotřební daně z tabákových výrobků 

Jak již bylo uvedeno výše, jsou předmětem daně tabákové výrobky, za které se 

považují cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření. 

a) cigaretami se rozumí 

1. tabákové provazce, které se kouří jako takové a nejsou doutníky ani cigarillos 
podle písmene b), 

2. tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží 
do dutinek z cigaretového papíru, nebo 

3. tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí 
do cigaretového papíru, 

b) doutníky a cigarillos se rozumí tabákové smotky, které se kouří jako takové a které 

1. obsahují výlučně přírodní tabák, 

2. mají krycí list z přírodního tabáku, 

3. obsahují tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku zakrývající 
celý výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývající náustek v případě 
náustkových doutníků, a vázací list, oba listy z rekonstituovaného tabáku, 
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jejichž jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 1,2 g a krycí 
list je vinutý ve tvaru spirály v ostrém úhlu nejméně 30° k podélné ose 
tabákového smotku, nebo 

4. obsahují tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku 
z rekonstituovaného tabáku zakrývající celý výrobek včetně případného filtru, 
ale nezakrývající náustek v případě náustkových doutníků, jejichž jednotková 
hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a venkovní obvod 
minimálně jedné třetiny délky tabákového smotku je nejméně 34 mm, 

c) tabákem ke kouření se rozumí 

1. tabák řezaný, popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek 
a způsobilý ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování, 

2. tabákový odpad upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který nespadá 
pod písmeno a) nebo b) a který je možné kouřit, nebo 

3. tabák ke kouření obsahující více než 25 % hmotnosti tabákových částic užších 
než 1 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret, 

d) ostatním tabákem se rozumí tabákové výrobky, které nespadají pod písmeno c), 

jsou určeny pro konečného spotřebitele a k jinému účelu, než ke kouření, s výjimkou 

šňupavých a žvýkacích tabáků. 

Cigaretami se rozumí také výrobky, které obsahují zcela nebo částečně i jiné látky 

než tabák a které splňují ostatní podmínky uvedené v písm. a) s výjimkou výrobků 

používajících se výlučně k lékařským účelům.  

Doutníky a cigarillos se rozumí také výrobky s krycím listem z přírodního tabáku nebo 

s krycím listem a vázacím listem z rekonstituovaného tabáku nebo s krycím listem 

z rekonstituovaného tabáku, které obsahují částečně i jiné látky než tabák a které splňují 

ostatní podmínky uvedené v písm. b). 

Tabákem ke kouření se rozumí také výrobek, který obsahuje zcela nebo částečně i jiné 

látky než tabák a který splňuje ostatní podmínky uvedené v písm. c) s výjimkou výrobků 

používajících se výlučně k lékařským účelům, nebo výrobek neuvedený v písm. c), pokud je 

možné tento výrobek kouřit a je upravený pro prodej konečnému spotřebiteli. 

Za tabákové výrobky se nepovažují výrobky, které neobsahují tabák, splňují podmínky 

uvedené v písm. a) nebo c), používají se výlučně k lékařským účelům a potvrzení o této 

skutečnosti vydá Ministerstvo zdravotnictví České republiky nebo jím pověřená instituce. 

Cenou pro konečného spotřebitele cigaret se rozumí cena, která je stanovena 

na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pro konečného spotřebitele 

jednotkového balení určeného k přímé spotřebě.  

Pro výpočet daně se stává rozhodující hmotnost tabáku v okamžiku vzniku povinnosti 

daň přiznat a zaplatit. Výše daně u cigaret při použití pevné a procentní sazby 
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daně se vypočítá sečtením pevné části daně násobené počtem kusů a procentní části daně. 

U cigaret se považuje za jeden kus každých započatých 90 mm délky tabákového provazce. 

Tabákové výrobky, které jsou určené k použití jako vzorky pro povinné rozbory, 

nezbytné výrobní zkoušky nebo jako vzorky odebrané celním úřadem a vzorky určené 

pro vědecké účely, jsou osvobozeny od daně. 

Prodejce je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení 

s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému 

spotřebiteli, u kterých je povolen kusový prodej. Obecně platí, že prodejce nesmí prodávat 

cigarety konečnému spotřebiteli za cenu nižší ani vyšší, než je cena pro konečného 

spotřebitele uvedená na tabákové nálepce. Prodejce nesmí poskytnout žádnou slevu z ceny 

pro konečného spotřebitele včetně slevy poskytované na základě odbytu. Prodej cigaret nesmí 

být vázán na prodej jiných předmětů. 

Tabákové výrobky vyrobené na daňovém území České republiky, na toto území 

dovezené nebo dopravené z jiného členského státu musí být značeny tabákovou nálepkou, 

pokud nejsou dopravovány v režimu podmíněného osvobození od daně s následným 

umístěním v daňovém skladu nebo nejsou dovezeny nebo dopraveny z jiného členského státu 

pro osobní spotřebu. Tabákovou nálepkou nesmí být označeny výrobky, které jsou určeny 

pro vývoz nebo dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně do jiného členského 

státu. 

Ke kontrole značení tabákových výrobků jsou kromě celních a finančních orgánů 

oprávněny též živnostenské úřady, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Česká 

obchodní inspekce. Při zjištění neznačených tabákových výrobků vydá kontrolní orgán 

rozhodnutí o předběžném opatření, ve kterém stanoví zajištění těchto výrobků.  

Nákup tabákových nálepek od jejich výrobce, kterým je Státní tiskárna cenin, a.s., 

jejich přepravu k pověřenému celnímu úřadu a jejich odběr na daňovém území České 

republiky výrobcem nebo dovozcem zajišťuje pověřený celní úřad, tj. Celní úřad Kolín, 

detašované pracoviště Kutná Hora. Současně tento úřad vykonává kontrolu přepravy, uložení 

a užití tabákových nálepek u výrobce nebo dovozce.  

Odběratel nesmí obdržené tabákové nálepky prodat nebo jakýmkoliv způsobem 

bezúplatně předat jiným subjektům kromě pověřeného celního úřadu. Odběrem nálepek 

vzniká odběrateli povinnost uhradit hodnotu tabákové nálepky, která odpovídá výši daňové 

povinnosti tabákového výrobku za jednotkové balení určené k přímé spotřebě. Pokud 

z nějakého důvodu odběratel neodebere objednané tabákové nálepky, je povinen uhradit 

náklady spojené s jejich výrobou, prodejem a likvidací. Při splnění určitých zákonem 

stanovených podmínek vzniká odběrateli nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek. 
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Obecně platí, že tabákové výrobky je zakázáno prodávat na stáncích, tržištích nebo 

místech, které nesplňují technické požadavky a které nejsou zkolaudovány k prodeji zboží 

nebo poskytování hostinských služeb. Tabákové výrobky lze jako doplňkový sortiment 

prodávat ve stáncích s prodejem denního a periodického tisku a ve stáncích s občerstvením. 

Za porušení zákazu prodeje lze uložit pokutu do výše 1 mil. Kč. 

Za přestupek, kterého se fyzická osoba dopustí tím, že na daňovém území České 

republiky nabude tabákové výrobky neoznačené platnou tabákovou nálepkou, lze uložit 

pokutu do výše 150 tis. Kč. Právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel se může 

dopustit široké škály správních deliktů, které jsou sankcionovány pokutami v rozmezí 

od 50 tis. Kč do 50 mil. Kč.  

6.3. VÝVOJ V OBLASTI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 

6.3.1. Daňové sazby v ČR a jejich vývoj 

Sazby a výpočet spotřební daně z tabákových výrobků jsou uvedeny v §104 zákona 

o spotřebních daních. Změnu daňové sazby od roku 2004, tj. vývoj jejího zvyšování, 

zachycuje tabulka č.1 a graf č. 1, které jsou uvedeny v příloze č. 2. Od 1.5. 2004 do 1.1.2008 

došlo k nejvyššímu nárůstu daňové sazby u tabáku – nárůst téměř o 114 %. U cigaret došlo 

k nárůstu daňové sazby o 104 % a u doutníků a cigarillos se zvýšila daňová sazba o 46 %. 

Oproti poslední změně daňové sazby (k 1.3.2007) došlo k 1.1.2008 k navýšení daňové 

sazby u tabáku o 42 %, u cigaret o 17 % a u doutníků a cigarillos o 27 %. 

Zvýšením daňové sazby u cigaret bylo k 1.1.2008 dosaženo požadavku stanoveném 

směrnicí Rady 2002/10/ES. Podle této směrnice měla být do konce roku 2007 minimální 

sazba spotřební daně 64 EUR na 1000 cigaret (1,28 EUR na 1 krabičku cigaret).  

U tabáku je podle výše uvedené směrnice požadována minimální sazba spotřební daně 

z 1 kg tabáku 32 EUR. Zvýšením sazby daně od 1.1.2008 na 1280,00 Kč/kg (43,17 EUR) 

Česká republika výrazně tento požadavek překročila.  

6.3.2. Aktuální ceny cigaret a sazby daní v zemích EU 

Ceny cigaret v zemích EU se velmi liší, jak znázorňuje graf č. 2 a jak vyplývá 

z tabulky č. 2, kde jsou porovnávány ceny nejprodávanější krabičky cigaret o 20 ks 

v jednotlivých státech. Průměrná cena krabičky cigaret o 20 ks v zemích EU činila v roce 

2006 celkem 2,98 EUR, tj. 88,20 Kč (kurz 1 EUR = 29,597 Kč), v roce 2007 došlo k nárůstu 

ceny na 3,14 EUR, tj. 89,- Kč (kurz 1 EUR = 28,288 Kč). Ve všech zemích tzv. západní 
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Evropy jsou ceny vyšší než u nás (v některých případech až několikanásobně, např. Velká 

Británie s nejvyšší cenou (8,02 EUR). U států tzv. střední a východní Evropy jsou ceny 

podobné nebo nižší než v ČR. 

Cena nejprodávanější krabičky cigaret (mezinárodní zkratka MPPC) zobrazená v grafu 

č. 2 a uvedená v tabulce č. 2 vyjadřuje hodnotu krabičky cigaret, která je v té určité zemi 

nejprodávanější. Hodnota této krabičky v ČR pro rok 2007 činila 57,- Kč (v roce 2006 to bylo 

44,- Kč). Průměr nám ukazuje průměrnou cenu z nejprodávanějších cigaret v Evropě. V roce 

2007 činil tento průměr 3,14 EUR. 

6.3.3. Vývoj spotřeby cigaret podle ČSÚ 

Podle údajů ČSÚ se spotřeba cigaret v ČR zvyšuje každý rok, a to i navzdory 

zvyšování ceny oficiálních cen tabákových výrobků („TV“). Hrubá peněžní vydání průměrné 

domácnosti na tabákové výrobky se v roce 2005 pohybovala okolo 1 130,- Kč za rok, v roce 

2006 došlo ke zvýšení na 1 230,- Kč za rok.  

Ukazatel „hrubá peněžní vydání na 1 krabičku cigaret“ nám udává, kolik bylo 

zaplaceno za krabičku cigaret (v Kč). Tento ukazatel je vypočten z údajů ČSÚ, které se týkají 

spotřeby a hrubých peněžních vydání na tabákové výrobky. Tento údaj však zahrnuje 

nepřesnosti, k nimž dochází při sběru statistických dat a při jejich statistickém vyhodnocení, 

neboť např. v  roce 2005, kdy bylo vybráno na spotřební dani (SPD) za tabákové nálepky cca 

25,9 mld. Kč, ČSÚ udává pouze 4 mld. Kč. V roce 2006 činí daný rozdíl téměř 29 mld. Kč. 

Procento nespotřebovaných cigaret českými občany vypovídá o množství, které je buď 

vyvezeno do jiných států s českými tabákovými nálepkami, nebo je spotřebováno cizinci 

na našem území. V roce 2006 se jednalo o 14,2 % z celkového množství prodaných cigaret. 

6.3.4. Vývoj příjmů SPD z tabákových výrobků včetně tabákových nálepek 

Výše vybraných příjmů ze spotřební daně v ČR z tabákových výrobků (vnitrostátní 

spotřební daň + dovoz) se každoročně zvyšuje. V roce 2005 bylo vybráno celkem cca 

o 3,9 mld. Kč více než v roce 2004 (meziroční zvýšení o 18,13 %). V roce 2006 došlo 

k celkovému nárůstu vybraných příjmů oproti předchozímu roku cca o 6,8 mld. Kč (meziroční 

zvýšení o 26,8 %). V roce 2007 bylo oproti roku 2006 vybráno dokonce o 14,8 mld. Kč více 

(meziroční zvýšení o 45,77 %).  

Zvyšování příjmů je způsobeno především zvyšováním sazby spotřební daně 

na tabákové výrobky, určitý vliv má také stále stoupající spotřeba tabákových výrobků 

a projevil se také převod správy, dohledu a výběru všech spotřebních daní z finančních úřadů 
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na celní správu. Celní správa má zákony dané větší pravomoci a může pokrýt výběr spotřební 

daně v celé šíři problémů od papírové kontroly, až po trestní řízení a spolupráci se státními 

zástupci. 

Z celkových příjmů spotřební daně z tabákových výrobků činila spotřební daň 

z tabákových výrobků vyměřená při dovozu v roce 2007 pouze 116 tis. Kč a v roce 2006 bylo 

dokonce při dovozu více vráceno něž vybráno (o 1 mil. Kč). Veškeré příjmy jsou tedy tvořeny 

vnitrostátní spotřební daní z tabákových výrobků a spotřební daní z tabákových nálepek. 

V grafu č. 4 znázorňují pruhované oranžové čáry změnu sazby SPD z tabákových 

výrobků. Je zde zřejmá přímá souvislost mezi výší příjmů SPD z tabákových výrobků 

a změnou sazby daně u těchto výrobků.  

Časový posun zhruba jednoho měsíce mezi zvýšením sazby a následným zvýšením 

příjmů spotřební daně z tabákových výrobků je způsoben lhůtou splatnosti odebraných 

tabákových nálepek. Porovnáme-li počty odebraných tabákových nálepek s výběrem příjmů 

spotřební daně je zde přímá souvislost s odpovídajícím časovým posunem (dva měsíce) mezi 

navýšením odběru tabákových nálepek, změnou sazby daně a zvýšením příjmů ze spotřební 

daně. Tento posun umožňuje §119 odst. 3) zákona o spotřební dani, kde je stanovena 

splatnost hodnoty tabákové nálepky do 60 dní ode dne odebrání od pověřeného celního úřadu. 

V tabulce č. 5 je uvedeno porovnání celkového předpokládaného výnosu spotřební 

daně z tabákových výrobků včetně tabákových nálepek se skutečným výnosem. 

6.4. PODROBNÝ ROZBOR 

6.4.1. Tabákové výrobky, na které byly vydány tabákové nálepky 

V grafech č. 5 a 6 jsou zobrazena množství tabákových výrobků prodaných v ČR, 

odvozená z vydávaných tabákových nálepek v jednotlivých měsících. Fialová přerušovaná 

čára znázorňuje změnu sazby spotřební daně.  

6.4.2. Počty vydaných tabákových nálepek pověřeným celním úřadem 

Počty vydávaných TN v obdobích mezi změnami sazeb spotřebních daní mají 

obdobný průběh. Vždy před očekávanou změnou sazby daně dochází v předchozím čtvrtletí 

k velkému navýšení počtu odebíraných TN a naopak ve čtvrtletí následujícím po změně sazby 

daně je odběr TN výrazně nižší. Tyto výkyvy jsou způsobeny především snahou odběratelů 

TN prodat ve větším objemu TV se starou (nižší) sazbou daně. Toto tzv. předzásobení 

umožňuje dovozcům a výrobcům dodávat na trh prostřednictvím velkoobchodů a ostatních 
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prostředníků ještě dlouhou dobu TV s nižší sazbou daně, z čehož vyplývá nižší prodejní cena 

a z tohoto důvodu i vyšší objemy prodeje.  

Z grafu č. 7 a tabulky č. 6 je zřejmé jak výrobci a dovozci reagovali na jednotlivé 

změny ve výši sazeb spotřební daně. Fialová přerušovaná čára označuje tyto změny v sazbě 

spotřební daně na TV. Aby se zabránilo výše popsanému předzásobení, vstoupil od 1.3. 2007 

v účinnost nový §118a) zákona o spotřebních daních, který upravuje maximální povolené 

množství odebraných TN při změně sazby daně. 

V tomto paragrafu jsou stanoveny podmínky při změnách sazby daně na cigarety 

pro odběratele TN v tzv. přechodném období, které začíná první den kalendářního měsíce 

následujícího po dni vyhlášení právního předpisu, kterým se mění sazba daně u cigaret, 

a které končí uplynutím tří měsíců. V tomto období je odběratel TN oprávněn odebrat 

od pověřeného celního úřadu TN obsahující současně platnou sazbu daně u cigaret pouze 

v množství uvedeném v odst. 2 písm. a) a dodat jiné fyzické nebo právnické osobě, 

tj. vyskladnit, cigarety označené TN obsahující současně platnou sazbu daně pouze 

v množství uvedeném v odst. 2 písm. b). Ke konci přechodného období nesmí odběratel TN 

skladovat větší množství cigaret než je množství stanovené podle odst. 34.  

Tento paragraf měl zajistit snížení propadu příjmů státního rozpočtu při změně sazby 

z důvodu předzásobení a tabákové výrobky s novou spotřební daní se měly začít prodávat 

po 45 dnech. Jeho nejednoznačná úprava však umožnila např. společnosti Philip Morris ČR 

a.s. vytvořit zásoby levnějšího druhu cigaret značky Red & White na více než 10 měsíců. 

Předmětný paragraf umožňuje udělat si zásoby během 3 měsíců před změnou sazby jen 

ve výši tříměsíčního průměru výroby za předchozích 12 měsíců navýšené o ¼. Čtvrtina navíc 

se vztahuje na všechny značky jednoho výrobce dohromady. Počty vycházejí tak, 

že u ostatních značek si Philip Morris ČR a.s. udělala zásoby pouze na 25 dní a u značky Red 

& White na 10 měsíců.  

6.4.3. Dovoz a vývoz v rámci EU a se třetími zeměmi 

Obchod v rámci EU (Intrastat) i se třetími zeměmi (JSD) je poměrně stabilní a křivka 

přibližně odpovídá obdobím mezi změnami sazeb SPD (fialová přerušovaná čára) zejména 

                                                 
4 § 118a zákona o spotřebních daních: 
(2) Maximální množství podle odstavce 1 se stanoví jako: 
a) množství tabákových nálepek pro cigarety odebraných v období dvanácti měsíců před začátkem přechodného 

období (dále jen "referenční období") bez ohledu na konkrétní značku snížené o vrácené tabákové nálepky a tabákové 
nálepky, které nebyly použity ve výrobě, to vše vyjádřeno v kusech cigaret, vynásobené podílem počtů dní přechodného 
období zvýšeným o 25 % a čísla 360, 

b) množství cigaret vyskladněných v referenčním období bez ohledu na konkrétní značku, vynásobené podílem počtu 
dní přechodného období zvýšeným o 25 % a čísla 360. 

(3) Odběratel nesmí k poslednímu dni přechodného období skladovat cigarety označené tabákovou nálepkou 
obsahující současně platnou sazbu daně v množství větším, než je množství cigaret vyskladněných v referenčním období bez 
ohledu na konkrétní značku, vynásobené podílem čísla 45 a čísla 360. 
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u dovozu. Toto zvýšení odpovídá zvýšení odběru tabákových nálepek, jak je uvedeno v grafu 

č. 6 výše. Časový posun je způsoben dobou mezi nákupem TN, jejich použitím při zpracování 

TV a dovozem těchto TV. Objemy vývozu na tyto změny reagují minimálně a kolísají stále 

mezi 1 – 2,5 mil. kg.  

Zvýšením daňových sazeb k 1.1.2008 Česká republika splnila požadavek EU 

na minimální výši spotřební daně u tabákových výrobků a tudíž od 1.1.2008 přestala platit 

dosavadní omezení pro vývoz českých cigaret na území původních členských států Evropské 

unie. Do této doby mohla jedna osoba vyvážet z České republiky např. do rakouského 

příhraničí maximálně 25 cigaret a dále od hranic jeden karton. Od 1.1.2008 lze vyvážet až 800 

kusů, tj. čtyři kartony. Vzhledem k tomu, že cena krabičky cigaret je v České republice nižší 

než v ostatních státech EU, domnívám se, že lze do budoucna očekávat nárůst tohoto způsobu 

vývozu. 

6.5. PORUŠENÍ PŘEDPISŮ 

6.5.1. Počty případů porušení předpisů u tabákových výrobků 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny údaje získané z aplikace Hlásná služba. Jedná se pouze 

o statistické informace neumožňující podrobný pohled na odhalené případy.  

Ve sloupci „hodnota“ je uvedena hodnota daného zabaveného zboží. Ve sloupci 

„únik“ je vyčíslena hodnota cla a daní, které by byly uhrazeny státu, kdyby nedošlo 

k nezákonnému jednání. Celkem bylo v roce 2007 odhaleno 482 případů porušení celních 

a daňových předpisů týkajících se SPD z TV s celkovým únikem vyčísleným na více než 

337 mil. Kč.  

Nejvyšší počet odhalených případů v roce 2007 připadá na útvary spadající 

do působnosti Celního ředitelství Plzeň a Celního ředitelství Ústí nad Labem. Nejvyšší 

vyčíslený únik však připadá na Celní ředitelství Praha. To je zřejmě způsobeno tím, 

že se v Praze a Středočeském kraji vyskytují spíše organizované skupiny, které se dopouštějí 

závažnějších porušení a jejichž odhalení je věnován větší časový prostor. Oproti tomu např. 

na Celním ředitelství Plzeň je odhaleno více individuálních nelegálních aktivit jednotlivců 

s nižší hodnotou a únikem (kontroly tržnic v příhraničních oblastech s Německem 

a Rakouskem). 

6.5.2. Způsoby porušování předpisů 

Schengenský prostor zahrnující 22 členských států EU (mimo tento prostor je Velká 

Británie, Irsko, Kypr, Rumunsko a Bulharsko) a 2 nečlenské země (Island a Norsko) 
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a následné uvolnění volného pohybu osob od 21. prosince 2007 nahrává převozu legálně 

prodávaných cigaret v jednom státě do jiného státu s vyšší prodejní cenou. Tyto rozdíly 

v prodejních cenách jsou velmi markantní, např. nejnižší cena nejprodávanější krabičky 

cigaret udávaná Evropskou Komisí je v Lotyšsku v přepočtu za 26 Kč a nejdražší ve Francii 

za 141 Kč.  

K převozu se nejčastěji používají osobní automobily a malá dodávková vozidla, 

domnívám se však, že se budou ve větší míře nyní využívat i malá letadla, která se již 

nemusejí kontrolovat při vstupu na území členského státu Schengenského prostoru. V České 

republice je nyní registrováno 92 letišť, z toho 74 vnitrostátních a 18 mezinárodních letišť 

rozesetých po celém území ČR. 

6.5.3. Rozdělení rizik podle závažnosti 

Skupiny porušování předpisů zůstávají v posledních letech relativně shodné, mění se 

však jejich podíl na celkovém počtu odhalených případů. Můžeme rozlišit: 

a) organizované skupiny dovážející falešné hotové tabákové výrobky podloudně 

Jedná se o skupiny, které si nechají na zakázku vyrobit cigarety známých světových 

značek ve státech nemajících účinné ochranně-hospodářské složky. Zejména se jedná 

o asijské státy (např. Čína a Vietnam). Tyto výrobky mohou být označeny i falešnými 

tabákovými nálepkami. Česká celní správa monitoruje jako nejfrekventovanější trasu 

pašovaného zboží tzv. „asijskou cestu“ (v kontejnerech z přístavů východoasijských států 

loděmi do evropských přístavů - Hamburk, Rotterdam, Antverpy, Brémy). 

 
b) organizované skupiny dovážející vyrobené originální TV ze států s nižší prodejní cenou 

podloudně 

Další trasa pašovaného zboží je označována jako tzv. „východoevropská cesta“ 

(ze zemí bývalého Sovětského svazu přes Polsko nebo Slovensko). Jsou to většinou skupiny 

ze států bývalého SSSR, které dovážejí hlavně z Ukrajiny a Polska legálně vyrobené cigarety 

s místními kolky podloudně do států EU. V posledním roce, kdy se u nás razantně zvýšila 

SPD, se stává ČR stále více cílovou zemí než tranzitní.  

 
c) organizované skupiny dovážející komponenty pro TV a následně je vyrábějící na našem 

území 

Komponenty jsou dováženy podobným způsobem i cestami jako výše popsané hotové 

cigarety a teprve následně na našem území jsou vyráběny cigarety. Tyto komponenty jsou 

dováženy a následně deklarovány s doklady uvádějícími jiné zboží (např. čaj, lepenka). 

V posledním roce je zaznamenáván přechod od starých vyřazených strojů použitých 
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při výrobě na modernější vysokorychlostní linky, které mají několikanásobně vyšší kapacitu 

a menší náročnost na lidský faktor. 

 
d) nelegální aktivity jednotlivců 

Jedná se zejména o osoby s polskou a ukrajinskou státní příslušností, snažící se 

vydělat na rozdílu mezi nákupní cenou v jedné zemi (většinou se jedná o cigarety 

s ukrajinským kolkem) a prodejní cenou v zemích s vyšším daňovým zatížením. Na našem 

území jsou zachytávány cigarety, které nemusí být určeny jen pro náš trh, ale jsou určeny 

i pro země západní Evropy, kde jsou ceny cigaret vyšší.  

 
e) prodej cigaret na tržištích  

Prodej cigaret na tržištích považuji za přímý důsledek všech výše uvedených 

nelegálních aktivit. Používají jej pachatelé, jako nejsnadnější přístup k zákazníkům 

s nesnadným vystopováním cesty kudy se cigarety k nim dostaly. Tato tržiště jsou většinou 

situována u hranic s Německem a Rakouskem.  

Postupně dochází k tomu, že nelegální jednání jednotlivců je nahrazováno 

organizovanými skupinami pachatelů, které disponují největšími objemy přepravovaných 

a distribuovaných cigaret a dosahují nejvyšších nelegálních zisků. V současné době tyto 

skupiny přechází z používání vyřazených výrobních linek na moderní vysokorychlostní stroje 

s cílem v co nejkratším čase vyrobit co nejvíce, neboť se zvyšují i možnosti jejich odhalení. 

Přesto je odhalení takovýchto organizovaných skupin dlouhodobou záležitostí a z tohoto 

důvodu dochází k trendu snižování celkového počtu odhalených případů. Naopak však 

dochází k nárůstu množství odhalených cigaret, k vyšším unikům na cle a dani i k vyšší 

nebezpečnosti pachatelů v jednotlivých případech. 

Odhalování nelegálních aktivit s tabákovými výrobky také často souvisí s nelegální 

zaměstnaností u organizovaných skupin, které nedodržují zákonná ustanovení ve vztahu 

zaměstnance a zaměstnavatele a s odhalováním padělaných značek známých světových 

výrobců následně prodávaných na území společenství. 

U prodeje cigaret na tržištích, ale i stánků jsou vystaveny prázdné kartony cigaret. 

Z osobních zkušeností vím, že pokud zákazník projeví zájem o cigarety (je možné se přímo 

zeptat i na nekolkované) prodejce odběhne nepřehlednými cestami do skrytých skládků, kde 

jsou ukryté mezi oblečením nebo botami tak, aby se při případné kontrole k nim nemusel 

nikdo hlásit a nemohl být tedy ani postižen. 

Celní správa využívá také 70 speciálně vycvičených psů, kteří jsou zaměřeni na různé 

oblasti podloudného jednání (např. obranáři, drogy, zbraně, výbušniny, tabák). 



Diplomová práce 
Spotřební a ekologické daně 

48 

Pro vyhledávání nelegálních dílen na cigarety a pro vyhledávání pašovaných cigaret je 

k dispozici 12 takovýchto psů.  

6.5.4. Vybrané události odhalené Celní správou ČR zveřejněné v tisku 

6.5.4.1. Akce COOL 

Dne 17.7.2007 bylo v rámci realizace případu zaměřeného na nelegální výrobu 

a distribuci tabákových výrobků provedeno celkem devatenáct domovních prohlídek 

a prohlídek jiných prostor a pozemků, při kterých bylo nalezeno celkem 15.500.000 ks cigaret 

bez platných tabákových nálepek, 15 tun tabáku, více než 30.000 ks padělaných tabákových 

nálepek, větší množství komponentů k výrobě cigaret, linka na výrobu cigaret, zařízení určené 

k výrobě pervitinu, 650 ks rostlin marihuany, 3 ks dlouhých střelných palných zbraní a další 

důkazní materiál.  

Dále bylo nalezeno zboží (2.241 párů obuvi), u kterého vzniklo důvodné podezření 

z porušení práv k ochranné známce Adidas.  

V této souvislosti bylo zadrženo padesát osob vietnamské státní příslušnosti. Případ 

byl předán k vyšetřování Policii ČR. Podle odhadu se jedná o únik na spotřební dani ve výši 

39.800.000,- Kč. 

Obrazovou dokumentaci k tomuto případu uvádím v příloze č. 3. 

6.5.4.2. Akce CLASS 

Jednalo se o doposud nejúspěšnější akci v boji proti tabákové kriminalitě v roce 2006, 

která byla zahájena v lednu 2006 Celním ředitelstvím Praha. Pro značný rozsah páchané 

trestné činnosti se do objasňování případu postupně zapojili celníci z celních ředitelství 

v Plzni a Českých Budějovicích, styčný celní důstojník Celní správy České republiky ve SRN 

a dále specialisté Celní správy SRN.  

V rámci operativně – pátrací činnosti bylo zjištěno, že do trestné činnosti je zapojeno 

zhruba 100 osob, strukturovaných do 6ti samostatných organizovaných skupin. Dvě skupiny 

zabezpečovaly vlastní výrobu plagiátů cigaret, další dvě skupiny zajišťovaly dovoz a výrobu 

komponentů nutných pro výrobu cigaret (včetně tisku falešných tabákových nálepek) 

a zbývající dvě skupiny pachatelů zabezpečovaly distribuci a prodej plagiátů cigaret na trhu 

v ČR, SRN, Francii a Anglii. Uvedeným jednáním se pachatelé dopustili trestných činů 

zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 148 odst. 1, 3, 4 trestního zákona) 

a porušení předpisů o nálepkách k označení zboží (§ 148a odst. 1, 2 trestního zákona).  
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Vzhledem k organizovanosti pachatelů a jejich vysoké konspirativnosti při páchání 

této závažné trestné činnosti bylo při operativním rozpracování nutné využít veškeré zákonné 

možnosti (nasazení operativně pátracích prostředků ve smyslu trestního řádu a podpůrných 

operativně pátracích prostředků ve smyslu celního zákona). Pouze díky nasazení těchto 

prostředků se podařilo rozkrýt organizační struktury jednotlivých skupin pachatelů, odhalit 

hlavní organizátory, vysledovat trasy nelegálních přeprav, rozkrýt nelegální sklady a výrobny 

a zajistit důkazy nezbytné pro další trestní řízení.  

Dne 2.11.2006 bylo celkem na 50 místech v ČR přistoupeno k zadržení pachatelů, 

zajištění nelegálních výrobních zařízení a plagiátů cigaret a tabáku. Výsledkem této operace 

bylo zajištění 81 osob, z nichž 23 organizátorů bylo z předmětné trestné činnosti obviněno 

a soud současně rozhodl o uvalení vazby. Dále byly zajištěny 2 kompletní vysokorychlostní 

výrobní linky pro výrobu cigaret, tiskařské stroje určené pro tisk cigaretových krabiček 

a cigaretových kartonů, strojní zařízení určená pro úpravu tabáku a přípravu dalších nutných 

komponentů, 27.816.000 kusů plagiátů cigaret různých značek, 424.830 kg tabáku, 

500.000 kusů falešných tabákových nálepek a velké množství komponentů pro výrobu 

cigaret.  

Na operaci se v její závěrečné fázi podílelo celkem 350 příslušníků Celní správy 

České republiky a 150 příslušníků Finanční policie. Předběžný únik na spotřebních daních byl 

vyčíslen na 462.640.680,- Kč. 

Obrazovou dokumentaci k tomuto případu uvádím v příloze č. 4. 

6.5.4.3. Akce BOLEK 

Mezi nejúspěšnější akce české celní správy v roce 2005 patří odhalení skupiny 

pachatelů provozujících nelegální výrobu plagiátů cigaret produkovaných průmyslovým 

způsobem. V květnu 2005 byla zakončena operace s krycím názvem BOLEK, při níž bylo 

zadrženo celkem 18 osob, podílejících se na předmětné trestné činnosti. Útvaru Pátrání 

Celního ředitelství Praha se podařilo zajistit kompletní linku na výrobu cigaret, více než 

10 mil. kusů nelegálně vyrobených plagiátů cigaret různých značek, 20 tun tabáku, 50 tun 

netabákového materiálu (cigaretový papír, filtry a desetitisíce padělaných tabákových 

nálepek).  

Celková výše daňového úniku byla vyčíslena na 56 mil. Kč. Na celé operaci se v její 

závěrečné fázi podílelo 320 celníků a 200 policistů z různých speciálních útvarů. Obrazovou 

dokumentaci k tomuto případu uvádím v příloze č. 5. 

6.5.4.4. Akce DOOM 

V listopadu 2005 byla po více než ročním operativním rozpracování zakončena velká 

operace zaměřená na nelegální výrobu cigaret s krycím názvem DOOM. Při závěrečné 
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realizaci případu bylo zadrženo celkem 29 osob včetně hlavních organizátorů a dále byly 

zajištěny 2 vysokorychlostní výrobní linky na výrobu cigaret, 8 strojů na zpracování tabáku 

(baličky, řezačky, fermentační přístroje a.j.), 14 mil. kusů nelegálně vyrobených cigaret, 

82 tun tabáku, 2408 kartonů komponentů, 11 200 kusů tabákových nálepek a 568 159 ks 

různých obalů cigaret.  

Čtyři hlavní organizátoři byli vzhledem k trestu v rozpětí od 5 do 12 let odnětí 

svobody stíháni vazebně, daňový únik byl předběžně vyčíslen vyšetřovatelem policie 

na 200 mil. Kč. Obrazovou dokumentaci k tomuto případu uvádím v příloze č. 6. 

6.6. SHRNUTÍ A PŘEDPOKLAD DALŠÍHO VÝVOJE 

U tabákových výrobků docházelo každým rokem k velmi významnému zvýšení sazby 

spotřební daně a období mezi změnami se postupně zkracovala. Podíl na výši příjmů státního 

rozpočtu ze spotřební daně z tabákových výrobků nejvíce ovlivňuje výše daňových sazeb 

a objem spotřeby cigaret. Celkový příjem z SPD z tabákových výrobků činil v roce 2007 

téměř 47 mld. Kč, což je oproti roku 2006 meziroční zvýšení o cca 46% (rok 2006 32 mld. 

Kč). S velkou pravděpodobností zvyšování SPD u tabákových výrobků nebude v budoucnu 

tak razantní, neboť posledním zvýšením daňové sazby dosáhla ČR již podmínek stanovených 

předpisy Evropského společenství a u tabáku danou podmínku minimální sazby spotřební 

daně výrazně překročila.  

S každým zvýšením daňové sazby v jejímž důsledku se zvyšuje i cena cigaret dochází 

ke zvýšení počtu kuřáků, kteří hledají levnější cigarety a výrobci se tomuto trendu snaží 

přizpůsobit. Na trhu se objevují nové levné značky (např. Next, Steels, Moon) a staré značky 

se zdražením obměňují obaly (zaoblují hrany, nový design, atd.), tak aby kuřáci pociťovali 

za vyšší cenu alespoň vyšší estetickou hodnotu. Podle dostupných údajů se také za poslední 

dva roky zvyšuje počet kuřáků, kteří přecházejí na ruční balení cigaret a nakupují tabák 

ve spotřebních baleních. Prodej tohoto tabáku stoupl od roku 2005 na dvojnásobek. Dále se 

mnoho mladých kuřáků uchyluje k vodním dýmkám a žvýkacím nebo šňupacím tabákům. 

Tyto trendy je možné pozorovat v celé Evropě.  

Evropská komise zvažuje snížit rozdíl mezi zdaněním tabáku a cigaret, tak aby 

odpovídalo zdanění tabáku dvěma třetinám nejnižších daní na cigarety. Tento návrh je zatím 

pouze ve formě posuzování členskými státy, a i kdyby došlo k dohodě, bude schvalování 

příslušné normy trvat podle mých zkušeností několik let.  

Na každé zvýšení ceny tabákových výrobků tedy reagují spotřebitelé různými 

způsoby. Někteří kuřáci se rozhodnou pro levnější značku, někteří začnou kupovat tabák 

a plnit ho do cigaretových dutinek, část kuřáků svou spotřebu mírně omezí, ale další část 

spotřebitelů se bohužel obrátí k černému trhu nebo se na nákup lacinějších cigaret vypraví 

do států s nižší cenou (např. Polsko, Slovensko). Domnívám se, že vyšší zdanění tabákových 



Diplomová práce 
Spotřební a ekologické daně 

51 

výrobků jejich produkci a spotřebu zásadně neomezí, ale spíše dojde ke zmenšení domácího 

legálního trhu, protože si lidé budou kupovat i produkty, z nichž se daň do české státní 

pokladny neodvede. Tento trend naopak povede ke zvýšení provádění nelegálních aktivit 

(pašování, nelegální výroba kuřiva). 

V případě pašování se Česká republika stává v současné době především tranzitní 

zemí pašeráků kuřiva, neboť ti se snaží dostat své zboží, jehož zemí původu je nejčastěji 

Ukrajina či jiná země bývalého Sovětského svazu, co nejdále na západ, kde je jeho cena 

výrazně vyšší. 

Pokud se týká porušování předpisů v oblasti tabákových výrobků, lze konstatovat, 

že pokračuje přesun od nezákonného dovozu hotových cigaret jednotlivci k jejich 

organizované ilegální výrobě na našem území. Jedná se o vysoce organizované skupiny, 

v nichž mají stále výraznější zastoupení cizinci, zejména Asijci. Dané skupiny organizují 

ilegální, obvykle velkoobjemovou výrobu z dovezených komponent. Tyto tendence je třeba 

následovat i operativními prostředky celní správy a sledovat nejen osoby prodávající zejména 

na tržnicích, ale zejména jejich dodavatele až k prvotním výrobcům. Rovněž se domnívám, že 

je nutné věnovat velkou pozornost sledování dovozu komponent pro výrobu cigaret (papírový 

pás, celofánové fólie, hliníkový pás, filtrová vata).  

Dosud se nelegální aktivity zaměřovaly především na cigarety. Vzhledem k vysokému 

zvýšení sazby daně na tabák, k níž došlo od 1.1.2008, lze podle mého názoru do budoucna 

očekávat, že i tato komodita se stane cílem šedé ekonomiky. 

 

V další části diplomové práce se zaměřím na jeden typický případ pokusu daňového 

úniku a dále se budu věnovat rozboru vybraných rozsudků týkajících se problematiky 

spotřební daně u tabákových výrobků. 

7. PŘÍPAD TZV. „PSEUDODOUTNÍKŮ“ 

V únoru 2006 se na českém trhu objevily 2 tabákové výrobky, které byly popsány 

na obalu jako „5 Gullivers pět mimořádně dlouhých doutníků“ s jemně řezaným tabákem 

a „Merlin pět dlouhých doutníků“ s drceným tabákem. Ačkoliv byly popsány jako doutníky, 

a jako takové byly zařazovány pod číslem KN 2402 10 00 v Polsku a na Slovensku, české 

celní orgány měly určité pochybnosti v souvislosti s jejich správným zařazení podle definice 

ve směrnici 95/59/EEC, v upraveném znění. 

Rozborem provedeným v celně technické laboratoři bylo zjištěno, že náplň výrobku 

Gullivers je složena zejména z nařezaných tabákových listů, malé části žilnatiny a stonků 

tabákových listů. Náplň je zabalena do normálního papíru, který je pokryt krycím listem 
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z přírodního tabáku. Každý kus měří 193 mm na délku, 22 mm na šířku a váží okolo 19,2 g. 

Je obtížné rozeznat vrchní a spodní část doutníku. Ve srovnání s tradičními doutníky nejsou 

Gullivers správně baleny. 

Co se týče vlastností výrobku Gullivers, bylo zjištěno, že je obtížné tento výrobek 

spálit. Obal je velice snadno zápalný, což znamená, že se vznítí okamžitě poté, co byl zapálen. 

Hoří nerovnoměrně a tabáková náplň snadno vypadává z obalu během kouření.  

Náplň výrobku Merlin je vyrobena z nepravidelných částí tabákových listů 

s žilnatinou nebo bez ní a z malé části nařezaných tabákových listů. Výrobek je balen docela 

volně a snadno vypadává z obalového listu. Obalový list je vyroben z obnoveného tabáku. 

Každý kus měří 192 mm na délku, 20 mm na šířku a váží okolo 14,8 g. Je obtížné rozeznat 

vrchní a spodní část doutníku. Výrobek nemá typické znaky tabákových smotků. V této 

souvislosti považuji za nutné připomenout, že právní definice pro tabákové smotky dosud 

neexistuje. 

Co se týče vlastností výrobku Merlin, bylo celně technickou laboratoří opět zjištěno, 

že je obtížné výrobek spálit. Hoří nerovnoměrně a během kouření tabáková náplň buď 

vypadává nebo končí v ústech. 

Pro posouzení zdanění byl brán v úvahu popis výrobku Gullivers a podmínky týkající 

se hoření a kouření, hlavní kritérium pro stanovení zda výrobek je či není doutníkem je 

všeobecná definice doutníků a doutníčků (§ 101 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních 

daních), která říká „musí být kouřen jako takový“. 

Ačkoliv existují významné rozdíly mezi Gullivers a standardními doutníky, česká 

celně technická laboratoř zastávala názor, že tyto výrobky mohou být kouřeny, ale za určitých 

podmínek a s mnoha obtížemi. 

Podle názoru Komise se tabákové výrobky Gulliver a Merlin skládají z tabáku 

na kouření baleného do obalu buď z přírodního nebo obnoveného tabáku. Nejsou určeny 

ke kouření jako doutníky, ale ke zhotovení ručně balených cigaret z náplně těchto výrobků. 

Komise zastávala názor, že dotčené výrobky:  

a) nemohou být v zásadě „kouřeny jako takové“ za obvyklých okolností a  

b) nejsou určeny „ke kouření jako takové“.  

Skutečnost, že tyto výrobky mohou být kouřeny, ale s mnoha obtížemi, není důležitá, 

protože jakýkoliv tabákový smotek je nakonec za extrémních podmínek „vhodný ke kouření“. 

Komise ve svém stanovisku uvedla, že jelikož tyto tabákové smotky mohou být 

kouřeny pouze za extrémních podmínek a nejsou určeny ke kouření „takové jaké jsou“, měly 
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by být pokládány za tabákový odpad ke kouření ve smyslu  čl. 5 (1) nebo (2) směrnice 

95/59/EHS. 

Je nesporné, že chybným zařazením do kombinované nomenklatury mohlo docházet 

v uvedených dvou případech k významným daňovým únikům. Podle mého názoru byly tyto 

výrobky cíleně deklarovány jako doutníky za účelem využití nižší sazby spotřební daně. 

Rovněž se domnívám, že tímto způsobem mohlo docházet ke klamání spotřebitele. 

Na základě iniciativy České republiky došlo v uvedených případech k nápravě 

a sjednocení praxe i v ostatních členských státech Evropské unie. 

8. ROZBOR VYBRANÝCH ROZSUDKŮ 

Je bylo uvedeno v předchozích odstavcích, je evidentní, že sazební zařazení má přímý 

a významný dopad na inkaso spotřební daně. Je smutnou skutečností, že politické vlivy 

ne vždy brání zájmy státu v této oblasti.  

Případy dovozů s nesprávným sazebním zařazením (tj. případy, kdy bylo zboží chybně 

zařazeno do podpoložky kombinované nomenklatury 2401 20 10 00 - částečně nebo úplně 

odřapíkovaný tabák, správné sazební zařazení mělo být 2401 30 00 00 – tabákový odpad) 

byly zejména v uplynulých letech velmi časté. Byla vedena řada soudních sporů, kdy se 

žalobci domáhali přezkoumání rozhodnutí celních orgánů. Níže jsem pro ukázku vybrala 

případ, ve kterém bylo žalobě vyhověno, ačkoli v několika obdobných soudních sporech 

vedených u stejného soudu 1. stupně, byly žaloby zamítnuty. Tento případ, který byl dále 

řešen jako kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu, podle mého názoru nevhodným 

způsobem odkryl interní slabinu celních orgánů.  

8.1. INTERNÍ PŘEDPIS A JEHO ZÁVAZNOST 

Rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 10 CA 186/2005-204 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č.j. 7 Afs 45/2007-251  

V rámci řízení vedeného u Městského soudu v Praze se žalobce RK domáhal 

přezkoumání rozhodnutí Celního ředitelství Praha, kterým bylo podle § 50 odst. 6 zákona 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zamítnuto odvolání 

žalobce proti dodatečnému platebnímu výměru. Dodatečným platebním výměrem vydaným 

Celním úřadem Kolín bylo žalobci uloženo uhradit celní dluh ve výši 8 696 160,- Kč, z toho 

DPH ve výši 1 568 160,- Kč a spotřební daň ve výši 7 128 000,- Kč.  

Žalobce prostřednictvím svého přímého zástupce podal písemné celní prohlášení, 

kterým navrhl propustit deklarované zboží v odst. 31 celního prohlášení jako „Odřapíkovaný 

tabák Virginia“ a v odst. 33 celního prohlášení navržené do podpoložky kombinované 
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nomenklatury 2401 20 10 jako „Nezpracovaný tabák; částečně nebo úplně odřapíkovaný 

tabák; tabák (flue-cured) sušený teplým vzduchem typu Virginia“ do režimu volného oběhu.  

Dodatečný platební výměr byl vyhotoven na základě analýzy odebraného vzorku 

zboží, při které byl podroben zkouškám v celně technické laboratoři (dále též „CTL“). Podle 

posudku CTL se jednalo o tabákový odpad, neboť šlo o směs nepravidelných plošných útvarů 

zlomků listů a ojediněle řapíků a žil. Vzorek podle závěrů CTL nebylo možné kouřit v dýmce 

nebo lulce nebo cigaretě a nebyl tedy tabákem vhodným pro kouření. Na základě posudku 

došel celní úřad k závěru, že zboží mělo být navrženo a zařazeno do podpoložky KN 2401 30 

00 jako „Nezpracovaný tabák; tabákový odpad“. Došlo tedy k doměření daně vzhledem 

k sazbě předmětné daně ve smyslu § 38 zákona o spotřebních daních. 

Městský soud rozhodl o zrušení napadeného rozhodnutí celního ředitelství a věc vrátil 

celnímu ředitelství k dalšímu řízení. Důkaz, o který se závěr o nesprávném sazebním 

zařazením opíral, tj. analýza odebraného vzorku CTL, vykazoval vady v postupu při jeho 

získání, které mohly mít vliv na zákonnost rozhodnutí. V souladu s vnitřním předpisem nebyl 

především pracovní postup při manipulaci se vzorkem (množství vzorku, postup při odběru, 

uskladnění) a tento nedostatek nebylo možné zhojit tím, že u odběru byl přítomen přímý 

zástupce žalobce. Nebylo možné vyloučit, že s odebraným vzorkem nebylo nakládáno tak, 

aby nemohl být změněn jeho charakter.  

Proti rozsudku podalo celní ředitelství kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 

odst. 1 písm. a) a d) s.ř.s. Stěžovatel měl za to, že se městský soud nesprávně opřel o porušení 

jeho vnitřních předpisů, když dovozoval jejich obecnou závaznost. Vnitřním aktem řízení 

SPČ 1/2000 je stanoven postup při odebírání kontrolovaného zboží a při nakládání 

s odebranými vzorky a manipulaci s nimi. Stěžovatel se domníval, že tento vnitřní předpis 

nemá povahu pramene práva a je pouze vnitřním aktem řízení, který zavazuje pouze dotčené 

správní orgány.  

Nejvyšší správní soud poukázal na některá svá dřívější rozhodnutí, ve kterých 

se zabýval možnou aplikací interních předpisů v případech, kdy k postupu správních orgánů 

obecně závazné normy „mlčí“. Mimo jiné uvedl nález Ústavního sudu ze dne 28.8.2001, 

sp. zn. IV. ÚS 146/15, v němž tento soud vyslovil právní názor, že „Pokud orgán veřejné moci 

nerespektuje při rozhodování vlastní interní předpisy o lhůtách pro vyřizování odvolání, nutno 

takový postup hodnotit jako porušení práva občana na vyřízení jeho věci v přiměřené lhůtě 

(čl. 38 odst. 2 Listiny)“. 

Nejvyšší správní soud proto, i s ohledem na uvedenou judikaturu, dospěl k závěru, 

že městský soud nepochybil, pokud v dané věci ve vztahu k odběru vzorků a k manipulaci 

se vzorky aplikoval i interní předpis celních orgánů a přezkoumal postup celních orgánů 

                                                 
5 Publikováno: Sb.n.u. US Svazek č. 23 Nález č. 129 str. 241 
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i z hlediska jeho souladu s tímto vnitřním předpisem. Pokud se totiž ohledně postupů celních 

orgánů, k nimž jsou zmocněny zákonem (v předmětné věci v ustanovení § 115 odst. 2 celního 

zákona), který jinak není regulován obecně závazným pravidlem chování, vytvořila správní 

praxe a tato je nepochybně všeobecně dodržována, nelze než konstatovat, že pro správní 

orgán je taková správní praxe závazná. Správní orgán se od ní nemůže v jednotlivém 

případě odchýlit, neboť takový jeho postup by byl libovůlí, která je v právním státě 

nepřípustná. Ze zásady zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta 

první Listiny základních práv a svobod) vyplývá princip vázanosti správního orgánu vlastní 

správní praxí v případě, že mu zákon dává prostor pro uvážení, pokud se taková praxe 

vytvořila. Obecně se od vytvořené určité správní praxe lze odchýlit, avšak zásadně pro futuro 

a z racionálních důvodů. Je totiž zcela v dispozici příslušného orgánu tuto správní praxi 

změnit anebo nestanovit pravidla žádná. 

V tomto případě stěžovatel svým postupem zavdal opodstatněné pochybnosti o tom, 

že při manipulaci se vzorkem dováženého zboží nebylo zacházeno tak, aby vzorek nebyl zcela 

nebo zčásti znehodnocen, resp. aby nebyly změněny jeho vlastnosti, které pak byly 

rozhodující pro sazební zařazení. Neodbornou manipulaci celního úřadu se vzorkem nelze 

přičítat k tíži účastníka. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost není 

opodstatněná, a proto ji zamítl. 

Jsem přesvědčena, že dodržování vnitřních předpisů stanovených správními orgány je 

stěžejní záležitostí v aplikační praxi a nikoli jen jednou z možností či návodem jak postupovat 

v konkrétním případě. Ve své praxi jsem se opakovaně setkala s opačnými názory na tuto 

otázku. Nezřídka byly tyto chybné názory prezentovány osobami zastávající vysoké funkce 

s rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi, které navíc získaly právnické vzdělání. 

8.2. PŘÍPAD ROZPORU VNITROSTÁTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE SMĚRNICÍ ES/EU 

Další příklad chybného postupu v oblasti legislativní úpravy spotřebních daní se týká 

aplikační přednosti komunitárního práva. Obecně platí, že všechny orgány členského státu 

Evropské unie, včetně správních orgánů, mají povinnost vykládat vnitrostátní právní 

předpisy v souladu se směrnicemi vydanými orgány Společenství a v případě nesouladu 

vnitrostátních předpisů se směrnicí, jsou-li splněny podmínky přímého účinku směrnice, 

aplikovat směrnici přednostně před odlišnou úpravou vnitrostátními právními předpisy. 

Na základě rozsudku KS v Ústí nad Labem č.j. 15 Ca 184/2006-42 bylo odvozeno 

Rozhodnutí č. 1359/2007 Sb. NSS.  

V řízení o žalobě podané RP proti žalovanému Celnímu ředitelství Ústí nad Labem 

se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání 

a potvrzeno rozhodnutí Celního úřadu Most o správním deliktu, kterým mu byla vyměřena 



Diplomová práce 
Spotřební a ekologické daně 

56 

pokuta, uložena povinnost uhradit náklady řízení a vysloveno propadnutí tabáku o celkové 

hmotnosti 106,5 kg. 

Dne 19.12.2005 bylo celním úřadem jako správcem daně provedeno místní šetření 

podle § 15 zákona o správě daní a poplatků ve Velkoobchodě s.r.o. V protokole o místním 

šetření je mimo jiné uvedeno, že při výše uvedeném místním šetření bylo zjištěno skladování 

a prodej neznačeného tabáku v celkovém množství 106,5 kg a celkové hodnotě 20 663,- Kč, 

který nebyl opatřen platnou tabákovou nálepkou ve smyslu § 114 odst. 2 zákona 

o spotřebních daních a byl zjevně určen pro přímý prodej. Tabák byl zajištěn rozhodnutím 

o zajištění tabákových výrobků. Přípisem ze dne 20.1.2006 oznámil Celní úřad žalobci 

zahájení řízení o jiném deliktu. Dne 30.3.2006 vydal celní úřad rozhodnutí č.j. 584/06-2065-

21 o správním deliktu, kterým bylo rozhodnuto o uložení pokuty žalobci ve výši 10 000,- Kč 

podle §135b odst. 3 zákona o spotřebních daních, když správní orgán dospěl k názoru, 

že žalobce se dopustil jiného správního deliktu tím, že skladoval a prodával neznačené 

tabákové výrobky a porušil tak § 114 odst. 2 zákona o spotřebních daních. Uvedeným 

rozhodnutím byla uložena žalobci také povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1000,- Kč 

a dále bylo vysloveno propadnutí 513 kusů tabáku a 194 kusy tabáku o celkové hmotnosti 

106,5 kg a celkové hodnotě 20 663,- Kč. Toto rozhodnutí žalobce napadl odvoláním. 

Odvolání bylo napadeným rozhodnutím žalovaného zamítnuto a původní rozhodnutí bylo 

potvrzeno. 

Povinnost označovat zboží tabákovými nálepkami se podle zákona o spotřebních 

daních vztahuje pouze na tabákové výrobky definované v § 101 zákona o spotřebních daních. 

Je tedy klíčovou otázkou, zda jsou předmětné výrobky ve smyslu  zákona o spotřebních 

daních tabákovými výrobky, neboť pouze pokud by se o tabákové výrobky jednalo, mohl 

se žalobce v posuzovaném případě dopustit jiného správního deliktu spočívajícího 

ve skladování a prodeji neznačených tabákových výrobků. 

V odůvodnění rozsudku konstatuje soud, že klíčovou otázkou při posouzení daného 

případu je otázka aplikovatelnosti vnitrostátní úpravy zákona o spotřebních daních v případě, 

kdy je tato v rozporu s obsahem směrnice Rady č. 95/59/ES. 

Je jisté, že směrnice je aktem sekundárního práva ES a nemá obecnou závaznost. 

Je to akt zavazující jen subjekty, jimž je adresován - a těmi mohou být, výlučně členské státy. 

Směrnice předepisuje jen výsledek, jehož má být dosaženo, zatímco formy a metody dosažení 

tohoto cíle zůstávají na vůli státu. Z povahy směrnic tedy vyplývá, že vlastnost přímého 

účinku je jim cizí, neboť směrnice se jednotlivce přímo týkat nemá. Dlouho se vycházelo 

z toho, že legislativní opatření členských států k provedení směrnice je nezbytné. Evropský 

soudní dvůr však k tomuto problému zaujal jiné stanovisko, a to v několika svých 

rozhodnutích, v nichž specifikoval i další podmínky pro případný přímý účinek směrnic (např. 

rozhodnutí Van Duyn). Podle relevantní judikatury Evropského soudního dvora se jako 

základní podmínky bezprostřední aplikovatelnosti pravidel směrnice jeví tyto podmínky: 
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uplynutí transpoziční lhůty, nenáležitá transpozice směrnice, dostatečná přesnost 

a bezpodmínečnost pravidla směrnice, aktivní legitimace osoby, jež se bezprostřední 

aplikovatelnosti dovolává a skutečnost, že bezprostřední aplikací směrnice nedojde k uložení 

povinnosti jednotlivci. Přímý účinek směrnice může být pouze vertikální vzestupný, 

tj. jednotlivec se může na základě přímo účinné směrnice dovolat svého práva vůči členskému 

státu, ale nemůže být přímo směrnicí uložena žádná povinnost. Členský stát, který 

ve stanovené lhůtě neprovedl směrnici, se nemůže dovolávat tohoto porušení vlastní 

povinnosti vůči jinému subjektu. 

V posuzovaném případě je relevantní směrnicí směrnice Rady 95/59/ES o daních 

jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků. Lhůta 

pro transpozici této směrnice uplynula již před přijetím České republiky do Evropské unie, 

a protože ve Smlouvě o přistoupení České republiky a dalších zemí k Evropské unii nebyla 

vyjednána ohledně platnosti této směrnice výjimka ani přechodné období, uplynula lhůta 

pro transpozici této směrnice pro Českou republiku okamžikem jejího přístoupení k Evropské 

unii. 

Podle článku 2 bod 1 uvedené směrnice se za tabákové výrobky považují cigarety, 

doutníky a doutníčky (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 g na kus) a tabák ke kouření. 

V článku 5 směrnice je uvedeno, že za tabák ke kouření se považuje řezaný nebo jinak dělený 

tabák, kroucený nebo lisovaný do desek a vhodný ke kouření bez dalšího průmyslového 

zpracování a dále tabákový odpad dodaný k maloobchodnímu prodeji, který nelze považovat 

za doutníky, doutníčky ani cigarety. Zákon o spotřebních daních ve znění platném v prosinci 

2005 považoval podle § 101 odst. 2 za tabákové výrobky cigarety, doutníky, cigarillos 

a tabák. Podle § 101 odst. 3 uvedeného předpisu se tabák dělil na tabák ke kouření, který byl 

definován obchodně jako tabák ke kouření ve výše uvedené směrnici, a ostatní tabák, který 

by1 definován jako tabákové výrobky, které nejsou tabákem ke kouření, jsou určeny 

pro konečného spotřebitele a k jinému účelu než ke kouření, s výjimkou šňupavých 

a žvýkacích tabáků. Kategorie „ostatní tabák“ tedy svým obsahem přesahovala okruh 

tabákových výrobků, jak je definovala směrnice Rady 95/59/ES. Soud dospěl k názoru, 

že v uvedeném rozsahu tedy nebyla tehdy platná vnitrostátní úprava v souladu se zmíněnou 

směrnicí. Směrnice tedy v daném období nebyla řádně transponována do vnitrostátního práva.  

Považuji za nutné poznamenat, že tabák, který není tabákem ke kouření byl mezi 

tabákové výrobky v zákoně o spotřebních daních zařazen až novelou č. 217/2005 Sb., která 

v této části nabyla účinnosti dne 1.7.2005. Do té doby byl ostatní tabák definován jako 

tabákové výrobky, které nejsou tabákem ke kouření, jsou upraveny pro kouření a určeny 

k jinému účelu. Ke změně této právní úpravy pak znovu došlo novelou č. 575/2006 Sb., 

s účinností ode dne 1.1.2007, kde je v § 101 odst. 2 jednoznačně uvedeno, že tabákovými 

výrobky jsou cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření. Kategorie ostatního tabáku, 

jejíž definice zůstala prakticky stejná tak vypadla z režimu tabákových výrobků. Slovní 
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spojení „tabákové výrobky“ obsažené v definici ostatního tabáku (ostatním tabákem se 

rozumí tabákové výrobky, které nespadají pod definici tabáku ke kouření) je nutno v daném 

kontextu chápat jako určitou legislativní nešikovnost, s tím, že toto slovní spojení zde 

vymezuje okruh výrobků určitého druhu a nejde v žádném případě o použití legislativní 

zkratky definované v daném předpise. Problematická úprava byla účinná v období 

od 1.7.2005 do 31.12.2006. 

Je nepochybné, že definice tabákových výrobků obsažená ve směrnici Rady 95/59/ES 

je dostatečně přesná a zcela bezpodmínečná.  

Soud dospěl vzhledem k výše uvedenému k názoru, že v době rozhodování správních 

orgánů byly splněny všechny podmínky pro případné přímé aplikování pravidel obsažených 

ve směrnici Rady 95/59/ES.  

Předmětné výrobky tedy nejsou tabákovými výrobky ve smyslu právních předpisů 

a nelze tedy za jejich výrobu, skladování a prodej ukládat správní sankce spojené s porušením 

pravidel značení výrobků tabákovými nálepkami stanovených právními předpisy při výrobě, 

skladování a prodeji tabákových výrobků.  

Krajský soud zrušil napadená rozhodnutí celního ředitelství a celního úřadu pro vady 

řízení a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. 

Zajímavostí je, že Evropský soudní dvůr dovodil tzv. nepřímý účinek směrnic již 

na počátku 80. let minulého století. Tehdy to byl způsob jak zvýšit účinnost směrnic, 

a to zejména tehdy, pokud nebyly řádně transponovány do vnitrostátního práva. Odpovědnost 

za legislativní úpravu daní nese v České republice Ministerstvo financí. Považuji 

za odsouzeníhodné, že toto ministerstvo mělo opakovaně problémy s transpozicí směrnic. 

Svědčí o tom i odborný posudek vyžádaný náměstkem ministra financí zodpovědným za clo 

a daně u Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky č.j. 43/06/ST ze dne 15.5.2006. 

Tento odborný posudek se týkal postupu správce daně v případě, že norma českého práva, 

kterou byl zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebyla plně slučitelná s normou 

práva komunitárního, tj. s Šestou směrnicí rady č. 77/388/EHS. 

Za znepokojující a s ohledem na právní jistotu plátců i poplatníků daně nežádoucí 

považuji skutečnost, že sazby daně u tabákových výrobků od 1.1.2004, tj. od data, kdy celní 

orgány převzaly správu spotřebních daní od finančních orgánů, byly již šestkrát měněny, resp. 

zvyšovány. Jako důvod pro takové kroky chápu závazek České republiky týkající 

se zvyšování sazeb spotřebních daní u tabákových výrobků a trendy vývoje daňových 

podvodů. Jako nevhodnou však spatřuji snahu o zajištění rostoucího fiskálního efektu. Tento 

„podnět“ vede k přesunu zájmu spotřebitelů o méně kvalitní výrobky, které mají horší vliv na 

jejich zdraví, a současně dávají prostor k hledání možností dalších daňových úniků, jak jsem 

se již zmínila v části šesté. 
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9. NÁZORY A DOPORUČENÍ DE LEGE FERENDA 

Ve vývoji v oblasti daňových podvodů, jak jsem jej popsala výše, je možné vysledovat 

faktory, které způsobují, že se daňové právo ve společenském životě porušuje. Takové 

poznatky umožňují stanovit co možná nejracionálnější způsoby předcházení protiprávních 

jednání. Mám na mysli rozvíjení podmínek, které přispívají k upevňování právního pořádku, 

omezování a odstraňování faktorů, které patří k příčinám porušování práva. V další části bych 

se chtěla věnovat otázce obsahu a způsobu právní úpravy z hlediska společenských vztahů, 

tj. z hlediska de lege lata.  

Nebudu připomínat mediálně „staré“ případy týkající se tabákových výrobků, resp. 

tabáku ke kouření, či tzv. tabáku na vykuřování skleníků. Již od roku 2005 se v praxi 

setkávám s nejistotou mezi provozovateli pěstitelských pálenic, která plyne z aplikace 

právních předpisů. Chtěla bych níže popsat situaci, která mě osobně velmi vadí a týká se této 

problematiky. 

9.1. PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ 

Jak jsem již výše uvedla, Česká republika vyjednala trvalou výjimku, která spočívá 

v možnosti uplatňovat trvale sníženou sazbu spotřební daně u pěstitelského pálení. V souladu 

s ustanovením § 4 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu je pěstitel oprávněn dát si vyrobit v jednom 

výrobním období, tj. od 1. 7. běžného roku do 30. 6. následujícího roku, z vlastní dodané 

suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovenou pro ovocné 

destiláty z pěstitelského pálení podle zákona o spotřebních daních. 

Pěstitel je povinen předložit písemné prohlášení právnické nebo fyzické osobě 

provozující pěstitelskou pálenici, ve kterém musí být uvedeno 

a) jméno a příjmení pěstitele, adresa trvalého bydliště a rodné číslo pěstitele, 

b) stvrzení podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. o) zákona o lihu, 

tj., že pěstitelem se rozumí fyzická osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který 

je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce, popřípadě její zaměstnanci, 

kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění. Vlastnictví pozemku se doloží uvedením 

katastrálního území a obce. Užívání pozemku z jiného důvodu se doloží specifikací právního 

vztahu. Získání ovoce formou naturálního plnění se doloží potvrzením zaměstnavatele, 

c) stvrzení podmínek stanovených v § 4 odstavci 4 zákona o lihu, tj., že surovinami 

přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, 

a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné 

příměsi, 

d) v případě, že si pěstitel v tomtéž výrobním období nechal vyrobit destilát 

i v jiné pěstitelské pálenici, uvede v prohlášení též množství takto vyrobeného destilátu 
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v měřicích jednotkách, adresu a obchodní jméno pěstitelské pálenice, která destilát 

vyrobila,  

e) prohlášení o souhlasu (nesouhlasu) se smícháváním vlastní suroviny se surovinami 

ostatních pěstitelů. 

Osobě, která poruší povinnost uvedenou v § 4 odst. 6 zákona o lihu (tj. pěstiteli) je 

správce daně povinen uložit pokutu v souladu s ustanovením § 17 zákona o lihu. 

Ustanovení § 4 odstavce 9 zákona o lihu stanoví, že právnická nebo fyzická osoba 

provozující pěstitelskou pálenici je povinna vést o každém případu pěstitelského pálení 

evidenci, která musí obsahovat 

a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele, 

b) písemné prohlášení pěstitele, 

c) množství a druh převzaté suroviny, 

d) množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách. 

Vedení evidence pěstitelů v podobě, kterou ukládá zákon o lihu je nepochybně 

zpracováním osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů. Provozovatel pěstitelské pálenice má tak postavení zpracovatele ve smyslu 

§ 4 písm. k) zákona o ochraně osobních údajů a má povinnost s nimi nakládat v souladu 

s ustanovením § 5 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. Odmítne-li pěstitel předložit 

písemné prohlášení, nebo jím předložené písemné prohlášení je neúplné, neměl 

by provozovatel pěstitelské pálenice zakázku přijmout, protože by nebyl schopen doložit 

kompletní evidenci, kterou je ze zákona povinen vést. Povinnost ověřovat údaje uvedené 

v písemném prohlášení pěstitele nestanovuje provozovateli pěstitelské pálenice žádný 

právní předpis. Neexistuje však ani možnost jak správnost údajů kvalifikovaně ověřit. 

Provozovatelé pěstitelských pálenic se tak musí spoléhat na poctivost pěstitelů, 

tj. že jimi uvedené údaje jsou správné. Pokud se totiž dodatečně (například v rámci místního 

šetření či častěji daňové kontroly) zjistí, že pěstitel nesplnil všechny podmínky stanovené 

v ustanovení § 4 odst. 6 zákona o lihu, například si nechal vyrobit ovocný destilát ještě 

u jiného provozovatele pěstitelské pálenice se sníženou sazbou daně pro pěstitelské pálení 

a překročil tak limit 30 litrů etanolu s touto sníženou sazbou daně ve výrobním období, 

vyměřuje se dodatečným platebním výměrem rozdíl mezi základní a sníženou sazbou daně 

nikoli pěstiteli, ale právě provozovateli pěstitelské pálenice! 

Obecně totiž platí, že daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků. 

Povinnost daň ve stanovené lhůtě přiznat a zaplatit vzniká podle § 9 zákona o spotřebních 

daních okamžikem uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém 

území České republiky. Vzhledem k tomu, že provozovatel pěstitelské pálenice uvádí vybrané 

výrobky do volného daňového oběhu jejich výrobou a stejným okamžikem vzniká povinnost 
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daň přiznat a zaplatit, veškeré povinnosti plátce spotřební daně vyplývající ze zákona 

o spotřebních daních se týkají provozovatele pěstitelské pálenice.  

Dovolte mi na vysvětlenou malý „exkurz“ do problematiky týkající se stanovení daně 

při pěstitelském pálení. Musím totiž poznamenat, že správné stanovení lihovitosti a od toho 

odvození množství vyrobeného lihu je poměrně složitá záležitost. V praxi se používá lihové 

měřidlo uvedené v § 3 písm. a) vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, 

kterým se podle § 10 vyhlášky zjišťuje množství vyrobeného lihu (ovocného destilátu). 

Základem pro výpočet množství vyrobeného lihu je rozdíl stavu počitadla měřidla na konci 

a začátku sledovaného období. O zjištěném množství vyrobeného lihu vyhotovuje správce 

daně výrobní list. 

Jak jsem výše uvedla, povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká provozovateli pěstitelské 

pálenice, přičemž daňové přiznání se podává do 25. dne po skončení zdaňovacího období, 

ve kterém tato povinnost vznikla. Při výrobě ovocného destilátu pro pěstitele se uplatňuje 

snížená sazba daně stanovená pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení, a to však pouze 

za splnění podmínky uvedené v § 4 odst. 6 zákona o lihu. Základní sazba daně z lihu 

se uplatní v případech, kdy provozovatel pěstitelské pálenice chybně stanovuje výši spotřební 

daně v průběhu výrobního období a po jeho ukončení se zjistí, že vyrobil větší množství 

destilátu než kolik přiznal a uhradil na dani během výrobního období. Ze své praxe vím, 

že provozovatelé pěstitelských pálenic s dlouholetou zkušeností v oboru jsou schopni 

v daňovém přiznání stanovit množství destilátu relativně správně, resp. s malými odchylkami 

od skutečnosti. Do jisté míry však považuji tuto praxi jako stanovení základu daně „naslepo“. 

Součet základů daně za jednotlivá zdaňovací období po ukončení výrobního období 

porovná s celkovou výrobou stanovenou správcem daně, tj. součtem všech výrobních listů 

za výrobní období. Pokud správce daně zjistí, že skutečná výroba lihu je vyšší než je součet 

základů daně za jednotlivá zdaňovací období, prokazatelně seznámí s touto skutečností 

provozovatele pěstitelské pálenice. Provozovatel má povinnost podat dodatečné daňové 

přiznání v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 

a poplatků do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém provozovatel zjistil, že jeho 

daňová povinnost má být vyšší. Za den zjištění se považuje den, kdy byl provozovatel 

seznámen s výsledkem kontroly provedené správcem daně za účelem zjištění skutečně 

vyrobeného množství ovocného destilátu v pěstitelské pálenici. Dodatečné daňové přiznání 

se podává za zdaňovací období, za které provozovatel naposledy daň řádně přiznal.  

V praxi jsou to právě až celní orgány, které do jisté míry leckdy náhodně zjistí, 

že pěstitel porušil podmínky stanovené zákonem o lihu a byla mu nesprávně vyměřena 

spotřební daň ve snížené sazbě. Dodatečně vyměřenou daň pak platí provozovatel pěstitelské 

pálenice, o penále či příp. úroku z prodlení ani nemluvě. Postup provozovatele pěstitelské 

pálenice při vymáhání případné dlužné částky spotřební daně na pěstiteli, který si nechá 

vyrobit vyšší než zákonné množství etanolu se sníženou sazbou spotřební daně z lihu, je 
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poměrně složitý. Jedná se o závazkový právní vztah uzavřený mezi pěstitelem 

a provozovatelem pěstitelské pálenice a je věcí provozovatele pálenice, jak si tento vztah 

ošetří. Vůči pěstiteli může být uplatněna náhrada škody v občanskoprávním řízení. 

Za podmínek stanovených v ustanovení § 544 a násl. občanského zákoníku může být sjednána 

i smluvní pokuta pro případ porušení smluvní povinnosti. To však v zásadě neřeší problém 

objektivní odpovědnosti provozovatelů pálenic. Daň dodatečně vyměřená správcem daně je 

důsledkem poskytnutí nepravdivých informací pěstitelem. Tato pro mě absurdní situace vedla 

v některých případech dokonce k tomu, že provozovatelé pálenic ve snaze vyhnout 

se problémům zdaňují ovocné destiláty pěstitelů základní sazbou daně.  

Ministerstvo financí v této věci upozorňuje na skutečnost, že Česká republika 

se zavázala, že přijme taková opatření, kdy snížená sazba bude používána výhradně v souladu 

s touto výjimkou. Ministerstvo financí současně uvádí, že trvalá výjimka sice byla vyjednána, 

ale Česká republika ji uplatňovat nemusí, zejména v případě, že bude docházet k porušování 

podmínek v ní stanovených. 

Ve snaze umožnit provozovatelům pěstitelských pálenic alespoň nějakou kontrolu 

údajů uváděných jednotlivými pěstiteli, byla celními orgány zavedena pomocná evidence 

pěstitelského pálení (EPP), a to v rámci systému ME-SPD, který slouží ke zpracování 

daňových přiznání. Tato evidence je průběžně měsíčně aktualizována na základě údajů, které 

jsou povinni jednotliví provozovatelé pěstitelských pálenic správci daně zasílat s daňovým 

přiznáním. Tyto údaje se týkají jednotlivých pěstitelů a množství lihu, které si nechali vyrobit 

v pěstitelských pálenicích.  

Podle mého názoru je nejvhodnějším řešením, aby se pěstitelé stali plátci spotřební 

daně z lihu. Tímto způsobem by pěstitelé nesli odpovědnost za správnost výše odvedené daně 

a příp. též za sankce s tím spojené. Je pravdou, že by to znamenalo nárůst administrativní 

náročnosti a zvýšení finančních nákladů na správu a výběr daně, současně by však došlo 

k úspoře času a nákladů v souvislosti s vyhledáváním podloudné činnosti a získáváním 

informací.  

V této souvislosti bych ráda zmínila postup praktikovaný Slovinskou celní správou. 

V rámci programu FISCALIS v roce 2008 jsem společně s dalšími osmi účastníky 

z členských států Evropské unie měla možnost se seznámit s praktikami v oblasti spotřební 

a ekologické daně Slovinska. Právní nastavení výjimky obdobné pěstitelskému pálení 

ve Slovinsku považuji za mnohem transparentnější, administrativně méně náročnější 

a pro správce daně i daňové subjekty výhodnější. Celý systém je totiž velmi jednoduchý, .  

Jako tzv. „malý výrobce výrobků obsahujících líh“ je definována fyzická osoba, která 

vlastní nebo užívá zařízení pro výrobu výrobků obsahujících líh s kapacitou 40 litrů nebo více 

a která nevyrobí více než 500 litrů těchto výrobků ročně. Paušální sazba daně činí 12,5 EUR 

za vybavení s kapacitou 40-100 litrů a 25 EUR za vybavení s kapacitou více než 100 litrů. 
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Rozhodnutí s platebním výměrem je vydáno celní správou 1 x ročně. Fyzická osoba, která 

neprovozuje výrobu jako podnikatelskou činnost ale vyrobí více než 500 litrů ročně je 

povinna zaplatit normální sazbu za ethylalkohol (694,79 EUR za hektolitr 100% objemu lihu). 

9.2. KOMPETENCE V OBLASTI LIHOVÉ AGENDY 

V souvislosti s lihovou agendou bych ze své praxe přivítala iniciaci změny zákona 

o lihu ohledně převedení kompetence k vydávání stanoviska k žádosti o vydání koncese 

z Ministerstva zemědělství České republiky na Generální ředitelství cel, příp. alespoň 

umožnění Generálnímu ředitelství cel spolupodílet se na vydání tohoto stanoviska. Jako 

důvod pro toto řešení spatřuji opakovaná zjištění celních orgánů, že jsou schvalována i taková 

výrobní zařízení, která jsou z pohledu možných daňových úniků zjevně riziková. Navíc 

ve vazbě na výkon správy spotřebních daní se jeví toto opatření jako systémové a logické. 

9.3. ZMĚNA V LEGISLATIVNÍ ÚPRAVĚ SPOTŘEBNÍCH DANÍ 

Ačkoli současný zákon o spotřebních daních je účinný již pátým rokem a většina 

nedostatků v něm již byla odstraněna, doporučila bych z důvodu efektivnosti a hospodárnosti 

provedení změny týkající se úhrady nákladů v souvislosti se zajištěním vybraných výrobků 

a dopravních prostředků. 

Při splnění podmínek stanovených v § 42 zákona o spotřebních daních rozhodne celní 

orgán o zajištění vybraných výrobků a dopravních prostředků. Na základě dalšího šeření, 

při prokázání určitých skutečností, může celní orgán uložit jejich propadnutí nebo zabrání. 

Fáze šetření a prokazování může trvat a v praxi trvá mnoho měsíců, příp. též let, přičemž 

po tuto dobu jsou zajištěné vybrané výrobky a dopravní prostředky uskladněny, většinou 

mimo dosah osoby, u které byly zajištěny (tj. mimo dosah tzv. kontrolované osoby). Náklady 

na skladování podle § 42 odst. 7 zákona o spotřebních daních přitom hradí právě 

kontrolovaná osoba.  

V poslední době se objevují případy, zejména v souvislosti s kontrolami čerpacích 

stanic, kdy plátce daně dodal nezdaněné pohonné hmoty (příp. pohonné hmoty jinak daňově 

závadné) provozovateli čerpací stanice, u kterého byly následně zajištěny. Provozovatel 

čerpací stanice je tak kontrolovanou osobou a ačkoli nemá nic společného s podvodem 

uskutečněným plátcem daně, je povinen ze zákona hradit náklady spojené se skladováním 

u něj zajištěných vybraných výrobků, a to přestože plátce daně je správci daně znám a je 

s ním vedeno trestní řízení. Domnívám se, že v takovém případě by měla být povinnost hradit 

náklady spojené se skladováním přenesena na osobu, která zapříčinila závadný stav pro který 

jsou vybrané výrobky a dopravní prostředky zajištěny. 
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9.4. ZMĚNY V LEGISLATIVNÍ ÚPRAVĚ EKOLOGICKÝCH DANÍ 

K odstranění nejasností při aplikaci zákonů o ekologických daních by podle mého 

názoru mohlo přispělo upřesnění některých ustanovení.  

9.4.1. Dodání elektřiny operátoru trhu s elektřinou 

Podle § 2 odst. 1 písm. b) části čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, (dále jen „zákon o dani z elektřiny“) se operátor trhu s elektřinou 

pro účely zákona o dani z elektřiny považuje za dodavatele. Současně ustanovení § 12 zákona 

o dani z elektřiny stanoví, že může nabýt na daňovém území elektřinu bez daně, aniž by byl 

držitelem povolení k nabytí elektřiny bez daně.  

V zákoně o dani z elektřiny je obecným ustanovením (§ 16) stanoven zákaz dodání 

elektřiny bez daně fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí 

elektřiny bez daně. Při dodání elektřiny bez daně operátoru trhu s elektřinou je podle mého 

názoru třeba aplikovat speciální ustanovení zajišťující oprávnění tohoto operátora k nabytí 

elektřiny bez daně aniž by musel být držitelem povolení tak, jak vyplývá z ustanovení § 12 

zákona o dani z elektřiny. Domnívám se, že při přípravě zákona se na takovou eventualitu 

zapomnělo, ač to měl zákonodárce nepochybně na mysli. Navrhovala bych proto doplnit 

do ustanovení § 16 odst. 2 zákona o dani z elektřiny toto znění: „To neplatí pro dodání 

elektřiny bez daně operátoru trhu s elektřinou.“ Při realizaci takového oprávnění operátora 

trhu s elektřinou nebude docházet k porušení zákazu stanoveného v § 16 zákona o dani 

z elektřiny a současně nebude vznikat povinnost daň přiznat a zaplatit. 

9.4.2. Vystavování daňového dokladu při dodání  

Pokud dodavatel, který nabyl pevná paliva bez daně od jiného dodavatele, dodá 

jakékoliv množství pevných paliv konečnému spotřebiteli, je povinen vystavit daňový doklad. 

Daňový doklad musí v souladu s ustanovením § 17 zákona o dani z pevných paliv dodavatel 

vystavit do 15 dnů ode dne jejího dodání konečnému spotřebiteli. Daňový doklad musí 

obsahovat údaje podle ustanovení § 17 odst. 2 písm a) až h) zákona o dani z pevných paliv. 

Mezi náležitosti daňového dokladu patří identifikační údaje o konečném spotřebiteli. 

Za identifikační údaje se považují údaje uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona 

o dani z pevných paliv, tj. obchodní firma nebo název, sídlo a DIČ, jedná-li se o právnickou 

osobu; jméno a příjmení, popř. obchodní firma, adresa místa pobytu a DIČ, bylo-li přiděleno, 

jedná-li se o fyzickou osobu. Povinnost uvést na daňovém dokladu identifikační údaje 

konečného spotřebitele je povinností dodavatele a je v podstatě na dodavateli, jak tyto údaje 
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zjistí, aby splnil povinnost stanovenou zákonem. Tato povinnost platí i pro ostatní energetické 

produkty. 

Zastávám názor, že zejména u daně z pevných paliv může být povinnost uvádět 

všechny identifikační údaje konečného spotřebitele u jakéhokoliv množství pro dodavatele 

zbytečně zatěžující. Je pochopitelné, že u dokladu o prodeji, který je vystavováván při dodání 

pevných paliv bez daně jinému dodavateli, jsou takové náležitosti zcela nezbytné. V případě 

daňového dokladu, kdy se jedná o dodání konečnému spotřebiteli a za cenu včetně daně, je 

však taková povinnost přehnaná a nadbytečná. V praxi je například běžné bezúplatné dodání 

pevných paliv konečnému spotřebiteli v podobě vzorků na různých výstavách či veletrzích. 

V takovém případě se dodavatel stane podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona o dani 

z pevných paliv plátcem daně, kterému vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. Současně mu 

vzniká povinnost uvést i identifikační údaje konečného spotřebitele a to i na sebemenší 

množství dodaných pevných paliv. To může vést při styku se zákazníky k absurdním 

situacím. 

Navrhuji proto, aby v takovém případě byl vystavován pouze doklad obdobný 

zjednodušenému daňovému dokladu vystavovanému podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve kterém nejsou uváděny identifikační údaje konečného spotřebitele. 

10. ZÁVĚR 

Zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, došlo ke sjednocení správy 

spotřebních daní s předpisy Evropské unie. Zákon zcela změnil správu spotřebních daní, 

zavedl do daňového práva nové dosud nepoužívané pojmy a postupy, které si vyžádaly nové 

principy uplatňované ve zdaňování vybraných výrobků plynoucích z našeho členství 

v Evropské unii (volný pohyb zboží v rámci jednotného trhu EU, zdaňování výrobků v zemi 

spotřeby a ne výroby).  

Zákon od nabytí účinnosti prošel řadou novelizací, které byly způsobeny zejména 

změnami sazeb spotřebních daní, upřesněním postupů, které sebou přinesla nová správa 

těchto daní, a především odstraněním možností daňových úniků v této oblasti. Podle mého 

názoru je třeba si uvědomit, že problematika spotřebních daní je bezprostředně spojena 

s působením lobbyistických skupin působících jak v České republice, tak na úrovni Evropské 

unie. 

Nepřímé daně a tedy i daně spotřební a ekologické budou mít stále větší podíl 

na příjmech státního rozpočtu. V České republice se podíl těchto daní zvyšuje a bude 

zvyšovat i proto, že se k tomu zavázala při vstupu do Evropské unie.  

S účinností od 1.1.2008 byly v České republice zavedeny tzv. ekologické daně, mezi 

které patří daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Zavedení těchto daní 
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vyplývalo z podmínek vyjednaných při přijetí České republiky do Evropské unie. Současná 

právní úprava představuje implementaci první etapy ekologických daní v České republice. 

Konečné třetí etapy by mělo být dosaženo do roku 2017. 

Je patrné, že postupnými kroky činěnými v rámci legislativních prací se formuje 

základ pro vytvoření dvou subsystémů daňového práva. Mám na mysli regulaci přímých daní 

a poplatků na jedné straně a regulaci nepřímých daní na straně druhé. Tyto tendence byly 

znatelné v Československu již v předválečné úpravě berního práva. Je otázkou dalšího vývoje 

zda se vytvoří dva subsystémy daňového práva a do jaké míry dojde k rozdělení správy 

přímých a nepřímých daní.  
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11. PŘÍLOHY 

11.1. PŘÍLOHA Č. 1 – GRAFICKÁ ČÁST K HODNOCENÍ PŘÍJMŮ SR 

Příjmy z ekologických daní v porovnání s předpokladem pro rok 2008
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daň z pevných paliv

EKO daně celkem 0 0,173953 0,426286 0,661758 0,905512 1,137928 1,34462 1,548001 1,728024 4,3

daň z elektřiny 0 0,084077 0,166057 0,247228 0,328878 0,415592 0,511035 0,607577 0,695219 1,1

daň z plynů 0 0,05613 0,200683 0,324727 0,446431 0,540696 0,61529 0,686131 0,742639 1,5

daň z pevných paliv 0 0,033746 0,059545 0,089803 0,130204 0,18164 0,218295 0,254293 0,290167 1,7

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec plán SR
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Vývoj příjmů ze spotřební daně z vína a meziproduktů podle jednotlivých měsíců v období 

2004 - 2008 
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2004 0,07597 -0,0030913 0,0086632 0,0037552 0,0118321 0,0162996 0,0147517 0,0263777 0,0168392 0,0170335 0,0229802 0,024234

2005 0,049051 0,0783262 0,0100879 0,0139469 0,0137931 0,0126979 0,02337 0,024681 0,015609 0,020832 0,0219924 0,0262226

2006 0,04237 0,0884126 0,0074289 0,0094955 0,0152896 0,0180477 0,0187634 0,0246753 0,0196515 0,0197862 0,0226535 0,0329835

2007 0,0511713 0,0772186 0,0131796 0,0127807 0,0142052 0,01335 0,022195 0,0258253 0,0191225 0,019468 0,0255097 0,0426684

2008 0,0534139 0,0824302 0,010911 0,0156592 0,0163249 0,0124509 0,0189578 0,0220011 0,0188056
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Vývoj příjmů ze spotřební daně z tabákových výrobků podle jednotlivých měsíců v období 

2004 - 2008
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2004 1,9288804 1,3100542 2,3928349 1,6228051 1,7352086 0,5384526 1,5358207 2,0858103 1,8904898 2,2658608 2,2823237 1,936306

2005 2,542953 1,3832866 2,7830954 2,372673 3,2650329 4,1784511 2,073525 6,282058 0,10002 -0,615008 0,4397247 0,6220933

2006 2,6517048 2,5209383 4,3899951 4,5732031 13,452815 -0,0890395 -0,3592693 -0,1056927 0,0627126 1,2953889 1,5777831 2,2764004

2007 3,0936196 3,090207 3,9095849 3,3790805 0,5194952 2,0868646 3,4642509 3,656103 4,686742 5,8771936 6,0523591 7,1821068

2008 7,5184966 1,4607157 -0,0539921 1,1765163 1,25872 3,8849432 1,8417627 4,2319418 5,8949054
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Vývoj příjmů ze spotřební daně z lihu podle jednotlivých měsíců v období 2004 - 2008
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2004 0,9287088 0,6803695 0,2374187 0,2451535 0,194728 0,3083143 0,4550405 0,2684282 0,4206635 0,4263603 0,5213796 0,618891

2005 0,696741 0,7391386 0,3392604 0,385118 0,516831 0,384932 0,376504 0,438913 0,3705032 0,4880098 0,4958398 0,5797292

2006 0,7087509 0,8153859 0,4094944 0,4527154 0,5477747 0,5700187 0,3983777 0,5072403 0,430351 0,6019323 0,5838806 0,7735477

2007 0,8133585 0,7566996 0,4773557 0,4896363 0,5687855 0,4949061 0,5154439 0,4988713 0,520845 0,5818879 0,6393157 0,7673568

2008 1,09649 0,5651657 0,5567835 0,4562862 0,5159497 0,4621008 0,539432 0,4975769 0,5275535
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Vývoj příjmů ze spotřební daně z minerálních olejů podle jednotlivých měsíců v období 2004 - 2008
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2005 5,752718 7,9024108 5,8196052 4,99226 6,0326834 5,7839516 6,17627 7,61894 5,041321 6,971372 6,8893401 6,4397559

2006 6,4547708 5,9699113 5,4536333 5,4740504 6,1485317 6,3517339 7,0043598 6,6843059 6,4594432 6,9949086 6,7080639 6,934427

2007 6,5992063 6,0784107 5,7994959 5,6945653 6,8101382 7,0407604 6,7793639 6,9728357 7,1429496 7,6774752 6,6802791 7,5538564

2008 7,115364 6,346816 5,7959386 6,4508666 6,6834705 7,1891603 7,3159091 6,8894974 7,2455493
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Vývoj příjmů ze spotřební daně z piva podle jednotlivých měsíců v období 2004 - 2008
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2004

2005

2006

2007

2008

2004 0,3157724 0,2674499 0,2593487 0,2141684 0,2919455 0,284406 0,2814432 0,3724064 0,3514383 0,3807901 0,3023311 0,292108

2005 0,265739 0,2764653 0,2205687 0,219722 0,2796823 0,2943777 0,327458 0,370376 0,342905 0,347322 0,3041535 0,2714485

2006 0,2712168 0,2894504 0,2358173 0,2253881 0,2949329 0,2754107 0,3475822 0,3807956 0,3140492 0,3363784 0,2891149 0,2907308

2007 0,2649451 0,3430629 0,2436881 0,2335699 0,2847719 0,3049054 0,3644107 0,3674899 0,3508028 0,3462562 0,2565513 0,2988785

2008 0,2513651 0,2621455 0,2425583 0,2491757 0,267376 0,3131534 0,3282908 0,3527493 0,363291

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Celkové příjmy ze spotřebních daní (od roku 2008 včetně ekologických daní) v porovnání s 

předpokladem příjmů SR stanoveným MF
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2004 9,034126592 16,67225528 24,08833414 30,03826309 37,55763921 42,53659598 50,76033828 59,64066148 69,21039901 78,59203601 88,167538 95,840584 96,9

2005 9,307202 19,68682939 28,85944709 36,843167 46,95118977 57,6056 66,582727 81,317695 87,18805324 94,400581 102,5516315 110,490881 101,1

2006 10,12881336 19,8129119 30,309281 41,04413352 61,50347775 68,62964924 76,03946316 83,5307875 90,81699497 100,0653894 109,2468854 119,5549748 126,2

2007 10,82230075 21,1678995 31,61120368 41,42083639 49,61823235 59,55901884 70,70468316 82,22580832 94,94627033 109,4485513 123,1025662 138,9474331 138,7

2008 16,03512964 24,92635579 31,73088781 40,31486434 49,30045945 61,39468424 71,64572808 83,84287596 98,07300383 142,3

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec plán SR
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11.2. PŘÍLOHA Č. 2 – TABULKY A GRAFY TÝKAJÍCÍ SE TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 

 

 

 

Tabulka č. 1 

Sazby daně z tabákových výrobků a jejich změny 
  

Sazba daně 

Text 
pevná procentní celkem 

nejméně však 

platnost 

0,48 Kč/kus 23% 0,94 Kč/kus od 1.5.2004 
0,60 Kč/kus 24% 1,13 Kč/kus od 1.7.2005 
0,73 Kč/kus 25% 1,36 Kč/kus od 1.4.2006 
0,88 Kč/kus 27% 1,64 Kč/kus od 1.3.2007 

cigarety 

1,03 Kč/kus 28% 1,92 Kč/kus od 1.1.2008 

  
0,44 Kč/kus 5% 0,79 Kč/kus od 1.5.2004 
0,79 Kč/kus     od 1.7.2005 
0,79 Kč/kus     od 1.4.2006 
0,90 Kč/kus     od 1.3.2007 

doutníky, cigarillos 

1,15 Kč/kus     od 1.1.2008 

  
600,00 Kč/kg     od 1.5.2004 
720,00 Kč/kg     od 1.7.2005 
810,00 Kč/kg     od 1.4.2006 
905,00 Kč/kg     od 1.3.2007 

tabák 

1280,00 Kč/kg     od 1.1.2008 
Zdroj: Zákon č. 353/2003 Sb. 
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Tabulka č. 2 

 

Ceny nejprodávanější krabičky cigaret (20 ks) a sazby daní 
v členských zemích EU k 1.6.2007 

Sazba SPD na 1000 cig. 

stát 

cena 
krabičky 

cig. v EUR 
(20 ks) 

pevná 
(v národní 

měně) 
procentní 

SPD 
z prodejní 

ceny 

SPD a DPH 
z prodejní 

ceny 

Lotyšsko 0,93 10,00 15,25% 55,77% 71,02% 
Litva 1,09 66,00 15,25% 50,20% 65,45% 
Bulharsko 1,18 6,50 16,67% 59,65% 76,32% 
Estonsko 1,35 275,00 15,25% 52,07% 67,32% 
Slovensko 1,41 1100,00 15,97% 64,80% 80,77% 
Maďarsko 1,47 7420,00 16,67% 67,76% 84,43% 
Polsko 1,48 80,87 18,03% 61,35% 79,38% 
Rumunsko 1,53 73,86 15,97% 54,36% 70,33% 
Česká rep. 2,00 880,00 15,97% 58,15% 74,12% 
Slovinsko 2,20   16,67% 58,18% 74,85% 
Španělsko 2,40   13,79% 63,83% 77,62% 
Řecko 2,80   15,97% 57,50% 73,47% 
Kypr 2,86 12,00 13,04% 59,05% 72,09% 
Portugalsko 3,00   17,36% 61,89% 79,25% 
Lucembursko 3,04   13,04% 57,92% 70,96% 
Průměr 3,14     60,82% 75,07% 
Itálie 3,40   16,67% 58,50% 75,17% 
Rakousko 3,40   16,67% 58,70% 75,37% 
Malta 3,61 7,30 15.25% 60,82% 76,07% 
Belgie 3,77   17,36% 60,87% 78,23% 
Nizozemsko 4,00   15,97% 57,00% 72,97% 
Finsko 4,20   18,03% 57,20% 75,23% 
Dánsko 4,29 636,60 20,00% 53,40% 73,40% 
Německo 4,71   15,97% 59,81% 75,78% 
Švédsko 4,72 280,00 20,00% 51,93% 71,93% 
Francie 5,00   16,39% 64,00% 80,39% 
Irsko 7,05   17,36% 60,72% 78,08% 

Spojené král. 8,02 108,65 14,89% 61,94% 76,83%  
Zdroj: http://europa.eu.int/ 
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Tabulka č. 3 

Přehledy spotřeby a výdajů na tabákové výrobky 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
hrubá peněžní vydání na TV průměrně 
na domácnost v Kč za rok 

1 051 1 067 1 132 1 086 1 078 1 132 1 231 

spotřeba cigaret na 1 obyvatele v ks za rok 1 882 1 664 1 893 2 192 2 243 2 275 2 338 
                  

spotřeba krabiček za měsíc na obyvatele 7,84 6,93 7,89 9,13 9,35 9,48 9,74 
hrubá peněžní vydání na 1 krabičku 
cigaret v Kč 4,49 5,17 4,84 4,03 3,91 3,95 4,58 
                  

hrubá peněžní vydání na TV v ČR za rok 
(v mil.) 4 336 4 399 4 675 4 504 4 473 4 597 5 539 
vybraná SPD z tabák. nálepek (v mil.)           25 910 34 395 
                  

spotřeba cigaret českými občany (v mil.) 19 332 17 013 19 310 22 363 22 894 23 282 24 197 
počet cigaret na něž byly vydány tabákové 
nálepky (v mil.)           25 037 27 632 
% cigaret nespotřebovaných českými 
občany           7,53 % 14,20 %  

Zdroj: http://www.czso.cz/, Tabákové nálepky B, C, a D; výpočty 

 

Tabulka č. 4 

Porovnání příjmů SPD z tabákových výrobků vč. tabákových nálepek 
(vnitrostátní+dovoz) v mil. Kč 

čtvrtletí r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 

1. 5 417 6 704 9 555 10 086 
2. 4 093 9 810 17 936 5 984 
3. 5 520 8 458 -400 11 800 
4. 6 495 456 5 151 19 127 

Celkem 21 525 25 428 32 241 46 998 

Změna v % oproti 

předchozímu roku   
+ 18,13% + 26,80% + 45,77% 

 
 
Zdroj: http://portal.cs.mfcr.cz Odbor 24 GŘC 

 

Tabulka č. 5 

 
Plnění státního rozpočtu v příjmech SPD z tabákových 

výrobků včetně tabákových nálepek (v mld. Kč) 

rok 
předpoklad - 

státní rozpočet 
skutečný výnos rozdíl % 

2005 24,1 25,4 1,3 105,4 
2006 36,4 32,2 -4,2 88,5 
2007 47,0 47,0 0,0 100,0  

 
Zdroj: http://portal.cs.mfcr.cz Odbor 24 GŘC 
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Tabulka č. 6 

 
Počty vydaných TN podle druhu 

rok čtvrtletí Cigarety 
Doutníky, 
cigarillos 

Tabák Celkem 

III. 319 532 492 1 302 822 950 482 321 785 796 
2004 

IV. 317 897 379 980 553 1 484 645 320 362 577 
I. 397 626 848 1 167 018 921 548 399 715 414 
II. 631 263 430 682 536 1 711 364 633 657 330 
III. 29 518 226 1 177 948 1 944 605 32 640 779 

2005 

IV. 201 945 296 1 229 686 1 836 964 205 011 946 
I. 977 885 294 1 195 891 2 768 541 981 849 726 
II. 4 462 107 1 768 171 876 555 7 106 833 
III. 82 564 646 1 936 264 1 130 305 85 631 215 

2006 

IV. 325 200 166 2 186 832 4 460 540 331 847 538 
I. 265 201 285 853 269 2 650 816 268 705 370 
II. 244 301 996 1 418 196 1 743 600 247 463 792 
III. 472 517 422 1 942 596 3 951 459 478 411 477 

2007 

IV. 495 865 265 1 829 580 13 726 824 511 421 669  
Zdroj: aplikace Tabákové nálepky B, C, D a E 

 

Tabulka č. 7 

Počty porušení předpisů historicky 
 

 1999 2005 2006 2007 
počet případů 301 918 504 482 
zajištěno ks cigaret v mil. 23 77 102 81 
zajištěno kg tabáku v tunách   253 1000 581 
předpokládaný únik v mil. 42 209 1800 337  

 
Zdroj: aplikace Hlásná služba, oddělení 311 celních a daňových podvodů GŘC 

 
 

Tabulka č. 8 

Počty porušení předpisů za rok 2007 
 
 

komodita počet případů hodnota únik množství 
tabák 111 22 180 015 198 953 126 581 040 kg 
TV (cigarety, doutníky ...) 425 82 489 965 138 178 946 81 365 822 ks 
Celkem 482* 104 669 980 337 132 072   
     
* celkový počet případů je nižší než součet případů, jelikož mohou být u jednoho případu počty za tabák i TV  

 
Zdroj: aplikace Hlásná služba 
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Graf č. 1 

Procentní změna sazby SPD, 
kdy jako základ 100% bereme sazbu od 1.5.2004
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Zdroj: zákon č. 353/2003 Sb. 

 
 
 
 

Graf č. 2 

Ceny nejprodávanější krabičky cigaret (20 Ks) a sazby daní v 

Evropských státech k 1.6.2007
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Zdroj: http://europa.eu.int/ 
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Graf č. 3 

Příjem SPD z tabákových výrobků včetně tabákových nálepek v Kč 

(dovoz + vnitrostátní)
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Zdroj: http://portal.cs.mfcr.cz Odbor 24 GŘC 

Graf č. 4 

Vlastní hmotnost dovozu a vývozu podle druhu deklarace za kap. 24  
celního sazebníku v kg po měsících 

Dovoz

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

V V
I

V
II

V
II

I

IX X X
I

X
II I II II
I

IV V V
I

V
II

V
II

I

IX X X
I

X
II I II II
I

IV V V
I

V
II

V
II

I

IX X X
I

X
II I II II
I

IV V V
I

V
II

V
II

I

IX X

2004 2005 2006 2007

T
is

íc
e

Intrastat

JSD

 
 

Vývoz

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

V V
I

V
II

V
II

I

IX X X
I

X
II I II II
I

IV V V
I

V
II

V
II

I

IX X X
I

X
II I II II
I

IV V V
I

V
II

V
II

I

IX X X
I

X
II I II II
I

IV V V
I

V
II

V
II

I

IX X

2004 2005 2006 2007

T
is

íc
e

Intrastat

JSD

 
Zdroj: Datový sklad CS (QDS, Intrastat) 
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Graf č. 5 

Počty cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku na něž byly vydány TN
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Zdroj: aplikace Tabákové nálepky B, C, D a E 
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Graf č. 6 

Počet tabákových výrobků, na něž byly vydány tabákové nálepky 
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Doutníky, 

cigarillos ( Ks )
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Zdroj: aplikace Tabákové nálepky B, C, D a E 
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Graf č. 7 

Počty vydaných TN celkem
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Zdroj: aplikace Tabákové nálepky B, C, D a E 
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11.3. PŘÍLOHA Č. 3 – OBRAZOVÁ DOKUMENTACE AKCE COOL (2007) 
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11.4. PŘÍLOHA Č. 4  – OBRAZOVÁ DOKUMENTACE AKCE CLASS (2006) 

 

Různé pohledy na výrobní zařízení a část produkce zajištěné při akci: 
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11.5. PŘÍLOHA Č. 5 – OBRAZOVÁ DOKUMENTACE AKCE BOLEK (2005) 

 

 

 

 

 
 

Výrobní zařízení zajištěné při akci 
 
 
 
 
 
 

 
 

Výrobní „program“ tohoto zařízení 
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11.6. PŘÍLOHA Č. 6 – OBRAZOVÁ DOKUMENTACE AKCE DOOM (2005) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Výrobní zařízení zajištěné při akci 
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Excise duties 

(diploma work) 
SUMMARY 

Excise duties are indirect taxes on the consumption or the use of certain products. 

In contrast to value added tax, they are mainly specific taxes, i.e. expressed as a monetary 

amount per quantity of the product.  

The most commonly applied excise duties are those on  

• alcoholic beverages,  

• manufactured tobacco products and  

• energy products (motor fuels and heating fuels, such as petrol and gasoline, 
electricity, natural gas, coal and coke).  

 

The basic principles applicable to all products subject to excise duties have been laid 

down in Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for 

products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such 

products. 

Products subject to excise duties are generally produced, and can afterwards be held 

under duty suspension, in tax warehouses. The establishment and operation of tax warehouses 

is subject to the authorization of the Member States. They should respect the principles laid 

down in Commission Recommendation 2000/789/EC of 29 November 2000 setting out 

guidelines for the authorisation of warehousekeepers under Council Directive 92/12/EEC 

in relation to products subject to excise duty. 

The products can be sent under duty-suspension from a tax warehouse in one Member 

State to a tax warehouse or to a registered or non-registered trader in another Member State. 

They can also be released for consumption in which case excise duties have to be paid. 

The basic legislative instruments in the Czech Republic are: 

a) Act No. 353/2003 Coll. on excise duties 

This Act lays down the conditions for taxation by excise duties of mineral oils, 

alcohol, beer, wine and intermediates, and tobacco products, and method of 

marking and sale of tobacco products.  



Diplomová práce 
Spotřební a ekologické daně 

95 

b) Act No. 261/2007 Coll.  

This Act lays down the conditions for taxation of electricity, natural gas and 
solid fuels.  

The tax administration shall be exercised by the Customs Offices appropriate 

to the registered seat or place of residence of the payer of the tax. 

 

The aim of the diploma work is legal characterization of excise duties in the Czech 

Republic and their administration by customs service. The work is focused on tobacco 

products including the fight against tax fraud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: excise duty, suspension of excise duties, tobacco products.  

 

Klíčová slova: spotřební daně, podmíněné osvobození od daně, tabákové výrobky. 
 


