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Veřejná konzultace ke zdanění tradičních a 
nových tabákových výrobků

Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod

Spotřební daně jsou nepřímé daně z prodeje nebo spotřeby určitých výrobků, jako jsou alkoholické nápoje 
a tabákové výrobky. Pravidla pro spotřební daně z těchto výrobků jsou harmonizována na úrovni EU.

 upravující tabákové výrobky vymezují a klasifikují různé tabákové výrobky a stanoví k Daňové předpisy EU
nim příslušné minimální sazby daně. Účelem těchto pravidel je zajistit řádné fungování vnitřního trhu 
a   v y s o k o u  m í r u  o c h r a n y  l i d s k é h o  z d r a v í .

Zdanění tabáku je hlavním nástrojem odrazování od spotřeby tabáku a omezování kuřáctví. Vysoký počet 
kuřáků v EU je stále velmi znepokojivý a cenové rozdíly mezi jednotlivými zeměmi Unie nepřímo vedou k 
p ř e s h r a n i č n í m u  n a k u p o v á n í .

Současné předpisy pocházejí z roku 2010 a jimi stanovené minimální sazby daně již ztratily svůj efekt. Tyto 
předpisy zároveň nejsou schopny reagovat na vývoj na trhu a neumějí si poradit se vstupem nových 
výrobků na trh. V neposlední řadě i nadále vyvolávají značné znepokojení podvody.

Stávající předpisy EU proto právě procházejí přezkumem, který má zajistit, aby i do budoucna splňovaly 
svůj účel a mohly přispívat k cílům evropského plánu boje proti rakovině.

Cílem této veřejné konzultace je dát všem příslušným zúčastněným stranám možnost vyjádřit svůj názor na 
současné předpisy upravující zdanění tabákových výrobků a na jejich další vývoj. Tato konzultace obsahuje 
otázky týkající se účinků současného uspořádání a jeho možných změn.

Sestává ze čtyř oddílů:

oddílu 1 - profil respondenta a údaje o něm,
oddílu 2 - zdanění tradičních tabákových výrobků,
oddílu 3 - daňové režimy pro nové výrobky (např. výrobky určené k inhalaci a orálnímu užití),
oddílu 4 - kontrola dodavatelského řetězce tabákových výrobků.

Upozorňujeme, že pokud se chcete zúčastnit veřejné konzultace, nemusíte odpovídat na všechny otázky.
Některé otázky jsou určeny pouze určité specifické skupině respondentů. Proto se může stát, že některé 
otázky se vám nezobrazí a jej ich číslování bude nesouvislé.
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Této konzultace se můžete zúčastnit vyplněním tohoto online dotazníku. Pokud z  nějakého důvodu 
nemůžete online dotazník použít, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy. 
Odpovídat můžete v kterémkoli úředním jazyce EU a můžete také připojit doplňující materiály.
Z důvodu transparentnosti žádáme organizace a podniky účastnící se veřejných konzultací, aby se 
zaregistrovaly v rejstříku transparentnosti EU.

Informace o vás

1 Jazyk, v němž budete na otázky odpovídat:
angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
francouzština
irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština

2 Konzultace se účastníte:
jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků

*

*
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jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost

3 Jméno

Vladimír

4 Příjmení

Štípek

5 E-mailová adresa (nebude zveřejněna)

vstipek@spcr.cz

9 Působnost
Můžete zvolit více odpovědí

Pěstování tabáku
Zpracování surového tabáku
Obchod/logistika v oblasti nezpracovaného tabáku
Velkoobchod/logistika v oblasti tabákových výrobků
Maloobchodní prodej
Výroba cigaret
Výroba doutníků a doutníčků
Výroba jemně řezaného tabáku
Výroba dýmkového a lulkového tabáku
Výroba tabáku do vodních dýmek
Výroba zahřívaných tabákových výrobků
Výroba/dovoz elektronických cigaret
Výroba/dovoz bezdýmného tabáku pro orální/nazální užití

*

*

*

*
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Výroba/dovoz nikotinových sáčků nebo jiných výrobků pro orální užití 
obsahujících nikotin, ale nikoli tabák
Výroba/dovoz výrobků obsahujících kanabidiol
Jiná možnost

11 Název organizace
Maximálně 255 znaků

Confederation of Industry of the Czech Republic

12 Velikost organizace
mikro (1 až 9 zaměstnanců)
malá (10 až 49 zaměstnanců)
střední (50 až 249 zaměstnanců)
velká (250 či více zaměstnanců)

13 Identifikační číslo v rejstříku transparentnosti
Maximálně 255 znaků

Je vaše organizace zaregistrována v ? Jde o dobrovolnou databázi pro organizace, které rejstříku transparentnosti
se snaží ovlivňovat rozhodování v EU.

785320514128-81

14 Země původu
Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.

Afghánistán Francouzská 
Guyana

Litva Šalomounovy 
ostrovy

Alandy Francouzská 
jižní a 
antarktická 
území

Lotyšsko Salvador

Albánie Francouzská 
Polynésie

Lucembursko Samoa

Alžírsko Gabon Macao San Marino
Americká 
Samoa

Gambie Madagaskar Saúdská 
Arábie

Americké 
Panenské 
ostrovy

Ghana Maďarsko Senegal

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Andorra Gibraltar Malajsie Severní Korea
Angola Grenada Malawi Severní 

Makedonie
Anguilla Grónsko Maledivy Seychely
Antarktida Gruzie Mali Sierra Leone
Antigua a 
Barbuda

Guadeloupe Malta Singapur

Argentina Guam Maroko Sint Maarten
Arménie Guatemala Marshallovy 

ostrovy
Slovensko

Aruba Guernsey Martinik Slovinsko
Austrálie Guinea Mauricius Somálsko
Ázerbájdžán Guinea-Bissau Mauritánie Španělsko
Bahamy Guyana Mayotte Spojené 

arabské 
emiráty

Bahrajn Haiti Menší odlehlé 
ostrovy USA

Spojené 
království

Bangladéš Heardův ostrov 
a McDonaldovy 
ostrovy

Mexiko Spojené státy

Barbados Honduras Mikronésie Srbsko
Belgie Hongkong Moldavsko Šrí Lanka
Belize Indie Monako Středoafrická 

republika
Bělorusko Indonésie Mongolsko Súdán
Benin Irák Montserrat Surinam
Bermudy Írán Mosambik Svalbard a 

Jan Mayen
Bhútán Irsko Myanmar

/Barma
Svatá Helena, 
Ascension a 
Tristan da 
Cunha

Bolívie Island Namibie Svatá Lucie
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Bonaire, Svatý 
Eustach a Saba

Itálie Nauru Svatý 
Bartoloměj

Bosna a 
Hercegovina

Izrael Německo Svatý Kryštof 
a Nevis

Botswana Jamajka Nepál Svatý Martin
Bouvetův ostrov Japonsko Niger Svatý Tomáš 

a Princův 
ostrov

Brazílie Jemen Nigérie Svatý Vincenc 
a Grenadiny

Britské 
indickooceánské
území

Jersey Nikaragua Svazijsko

Britské 
Panenské 
ostrovy

Jižní Afrika Niue Švédsko

Brunej Jižní Georgie a 
Jižní 
Sandwichovy 
ostrovy

Nizozemsko Švýcarsko

Bulharsko Jižní Korea Norsko Sýrie
Burkina Faso Jižní Súdán Nová Kaledonie Tádžikistán
Burundi Jordánsko Nový Zéland Tanzanie
Čad Kajmanské 

ostrovy
Omán Tchaj-wan

Černá Hora Kambodža Ostrov Man Thajsko
Česko Kamerun Ostrov Norfolk Togo
Chile Kanada Ostrovy 

Severní 
Mariany

Tokelau

Chorvatsko Kapverdy Ostrovy Turks 
a Caicos

Tonga

Čína Katar Pákistán Trinidad a 
Tobago

Clipperton Kazachstán Palau Tunisko
Cookovy ostrovy Keňa Palestina Turecko
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Curaçao Kiribati Panama Turkmenistán
Dánsko Kokosové 

(Keelingovy) 
ostrovy

Papua-Nová 
Guinea

Tuvalu

Demokratická 
republika Kongo

Kolumbie Paraguay Uganda

Dominika Komory Peru Ukrajina
Dominikánská 
republika

Kongo Pitcairnovy 
ostrovy

Uruguay

Džibutsko Kosovo Pobřeží 
slonoviny

Uzbekistán

Egypt Kostarika Polsko Vánoční ostrov
Ekvádor Kuba Portoriko Vanuatu
Eritrea Kuvajt Portugalsko Vatikán
Estonsko Kypr Rakousko Venezuela
Etiopie Kyrgyzstán Řecko Vietnam
Faerské ostrovy Laos Réunion Východní 

Timor
Falklandy Lesotho Rovníková 

Guinea
Wallis a 
Futuna

Fidži Libanon Rumunsko Zambie
Filipíny Libérie Rusko Západní 

Sahara
Finsko Libye Rwanda Zimbabwe
Francie Lichtenštejnsko Saint-Pierre a 

Miquelon

Všechny příspěvky do této veřejné konzultace Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda s příspěvkem 
mají být zveřejněny i vaše údaje, nebo ne. Pro účely transparentnosti se vždy zveřejní druh 
respondenta (například „sdružení podniků“, „spotřebitelské sdružení“, „občan EU“), země původu, 
název a velikost organizace a její číslo v rejstříku transparentnosti. Vaše e-mailová adresa se v 

 Zvolte možnost ochrany soukromí, která vám nejlépe vyhovuje. Výchozí žádném případě nezveřejní.
nastavení ochrany soukromí je dáno vybraným druhem respondenta.

16 Nastavení ochrany soukromí v případě zveřejnění příspěvku
Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny, 
nebo ne.

*
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Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se pouze údaje o organizaci: zveřejní se druh respondenta, za 
kterého v této konzultaci odpovídáte, název organizace, jejímž jménem 
odpovídáte, spolu s jejím číslem v rejstříku transparentnosti, velikostí a zemí 
původu a váš příspěvek, to vše v obdržené podobě. Vaše jméno se 
nezveřejní. Chcete-li zůstat v anonymitě, v samotném příspěvku neuvádějte 
žádné osobní údaje.
Údaje si přeji zveřejnit 
Zveřejní se údaje o organizaci a údaje o respondentovi: zveřejní se druh 
respondenta, za kterého v této konzultaci odpovídáte, název organizace, 
jejímž jménem odpovídáte, spolu s jejím číslem v rejstříku transparentnosti, 
velikostí a zemí původu a váš příspěvek. Zveřejní se i vaše jméno.

Souhlasím s .ustanoveními o ochraně osobních údajů

Zdanění tradičních tabákových výrobků

17 Jak cenově dostupné jsou podle vás následující tabákové výrobky ve vaší zemi?
Snadno 

dostupné.
Dostupné.

Spíše 
nedostupné.

Nevím.

Cigarety

Jemně řezaný tabák k ruční výrobě 
cigaret

Doutníky a doutníčky

Dýmkový a lulkový tabák

Tabák do vodních dýmek

18 Sazby daně z tabákových výrobků se v jednotlivých zemích EU značně liší. 
Měla by podle vás EU zvýšit minimální sazby daně uplatňované na následující 
tabákové výrobky?

Ano, 
výrazně.

Ano, 
mírně.

Ne, sazby daně 
by měly zůstat 
beze změny.

Ne, sazby 
daně by se 
měly snížit.

Nevím.

Cigarety

Jemně řezaný tabák k ruční 
výrobě cigaret

Doutníky a doutníčky

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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Jiný tabák ke kouření (např. tabák 
dýmkový a lulkový nebo do 
vodních dýmek)
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19 EU uplatňuje na různé tabákové výrobky různé sazby daně. Je podle vás třeba rozdíl v úrovni zdanění jednotlivých 
výrobků snížit?
Souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími výroky?

Souhlasím.
Částečně 
souhlasím.

Nemám 
vyhraněný 

názor.

Částečně 
nesouhlasím.

Nesouhlasím. Nevím.

Měl by se snížit rozdíl mezi zdaněním cigaret a jemně 
řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret.

Měl by se snížit rozdíl mezi zdaněním cigaret a doutníčků.

EU by v rámci své politiky měla na všechny tabákové 
výrobky uplatňovat stejnou úroveň zdanění.
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20 Rozdíl v cenách cigaret mezi členskými státy EU může nepřímo vést k většímu 
objemu přeshraničního nakupování. Jak důležité je, aby politiky EU přispívaly ke 
snižování těchto rozdílů?

Velmi důležité.
Spíše důležité.
Spíše nedůležité.
Zcela nedůležité.
Nevím.

21 Cenová dostupnost tabákových výrobků závisí nejen na výši cen, ale také na 
průměrném příjmu spotřebitelů, což je okolnost, která se v jednotlivých členských 
státech EU liší. Měla by podle vás EU při stanovování minimálních daňových sazeb 
pro tabákové výrobky zohledňovat rozdíly v úrovni příjmů?

Ano, rozhodně.
Ano, částečně.
Vůbec ne.
Nevím.

22 Zde můžete uvést jakékoliv další připomínky k případné revizi předpisů EU 
upravujících zdanění tradičních tabákových výrobků:

Zdanění nových výrobků

Pozn.: V této části dotazníku se zdaněním elektronických cigaret a zahřívaných tabákových výrobků vždy 
rozumí zdanění částí určených ke spotřebě (tzn. tekutin do elektronických cigaret, tyčinek, kapslí apod.), 
nikoli pevného příslušenství (tj. elektronického zařízení).

23 V posledních několika letech se na trhu EU objevují různé nové výrobky. Měla 
by podle vás EU u těchto výrobků harmonizovat daňové předpisy a minimální 
sazby daně? 
U každého z následujících výrobků prosím odpovězte zvlášť.

Ano. Možná. Ne. Nevím.

Zahřívané tabákové výrobky

Náhradní náplně a tekutiny do elektronických cigaret obsahující 
nikotin
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Náhradní náplně a tekutiny do elektronických cigaret neobsahující 
nikotin

Bezdýmné tabákové výrobky ke žvýkání nebo pro nazální užití

Výrobky pro orální užití obsahující nikotin, ne však tabák, např. 
nikotinové sáčky

24 Pokud EU zavede minimální daň ze zahřívaného tabáku, jak vysoká by měla 
být?

Nižší než úroveň zdanění uplatňovaná u jemně řezaného tabáku k ruční 
výrobě cigaret.
Podobná úrovni zdanění uplatňované u jemně řezaného tabáku k ruční 
výrobě cigaret.
Vyšší než úroveň zdanění uplatňovaná u jemně řezaného tabáku k ruční 
výrobě cigaret, ale nižší než u cigaret.
Podobná úrovni zdanění uplatňované u cigaret.
Nevím.

25 Pokud EU zavede minimální daň z elektronických cigaret, jak vysoká by měla 
být?

Stejná jako nejvyšší úroveň v současné době uplatňovaná v členských 
státech EU* (např. přibližně 0,3 EUR/ml).
Stejná jako nejnižší úroveň v současné době uplatňovaná v členských 
státech EU* (např. přibližně 0,1 EUR/ml).
Nulová.
Nevím.

(*) Členské státy EU, které u elektronických cigaret uplatňují daň ad hoc.

26 Pokud EU zavede minimální daň z jiných bezdýmných výrobků ke žvýkání nebo 
pro nazální užití, jak vysoká by měla být?

Stejná jako úroveň zdanění uplatňovaná u tabáku ke kouření.
Stejná jako úroveň zdanění uplatňovaná u zahřívaného tabáku.
Stejná jako úroveň zdanění uplatňovaná u elektronických cigaret.
Nulová.
Nevím.
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27 Měly by se harmonizované předpisy EU vztahovat také na výrobky obsahující 
kanabidiol (CBD)?

Ano, vždy.
Pouze na výrobky určené ke kouření.
Pouze na výrobky určené ke kouření nebo inhalaci (ne však na výrobky pro 
orální užití).
Ne, nikdy.
Nevím.

28 Zde můžete uvést jakékoliv další připomínky k případným daňovým režimům EU 
pro nové výrobky:

Kontrola dodavatelského řetězce tabákových výrobků

29 Ztráty způsobené daňovými podvody s tabákem v EU lze vyčíslit přibližně na 10 
miliard EUR ročně. 
Jak vážný je podle vás problém nezákonného obchodu s tabákovými výrobky ve 
vaší zemi?

Velký problém.
Středně velký problém.
Malý problém.
Žádný problém.
Nevím.

30 Existují důkazy o nárůstu nezákonné výroby cigaret v nelegálních továrnách v 
EU. 
Měla by EU přijmout další opatření na pomoc členským státům v boji proti těmto 
praktikám?

Ano, rozhodně.
Možná.
Ne.
Nevím.
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31 Pohyb tabákových výrobků je trasován a monitorován v celé EU pomocí elektronického kontrolního systému, který má 
zabránit podvodům. Tento systém by mohl být rozšířen i na surový tabák, aby se předešlo riziku nedovolené výroby. 
Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?

Souhlasím.
Částečně 
souhlasím.

Nemám 
vyhraněný 

názor.

Částečně 
nesouhlasím.

Nesouhlasím. Nevím.

Pohyb surového tabáku v rámci EU by měl být trasován a 
monitorován pomocí elektronického kontrolního systému 
harmonizovaného na úrovni EU.

Tento systém by dokázal přispět k omezení nedovolené výroby.

Měly by se zvážit i jiné přístupy.
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32 Zde můžete uvést jakékoliv další připomínky k posílení kontrol dodavatelského 
řetězce surového tabáku a k přijetí příslušných opatření na úrovni EU:

33 Pokud chcete nahrát doplňující dokument, klikněte na tlačítko níže:
Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

Nahraný soubor bude zveřejněn spolu s vašimi odpověďmi na dotazník, které představují hlavní zdroj 
informací pro tuto veřejnou konzultaci. Soubor je doplňkovým zdrojem a slouží jako podklad k lepšímu 
pochopení vašeho postoje.

Contact
Contact Form




