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Příloha č. 1: Výše spotřební daně u krabičky cigaret v EU (k 1. lednu 2013, u průměrné 

ceny) 

 

Země 

Spotřební daň 

(v % k průměrné ceně 

krabičky cigaret) 

Země 

Spotřební daň 

(v % k průměrné ceně 

krabičky cigaret) 

Velká Británie 72,3 Španělsko 62,6 

Nizozemí 69,8 Malta 62,2 

Řecko 68,8 Kypr 62,1 

Estonsko 67,2 Finsko 62,0 

Bulharsko 66,8 Litva 61,0 

Slovensko 66,8 Německo 60,6 

Polsko 65,9 Česko 60,6 

Maďarsko 65,8 Dánsko 60,5 

Slovinsko 65,8 Rakousko 59,7 

Francie 64,3 Belgie 59,5 

Irsko 64,2 Itálie 58,2 

Rumunsko 64,0 Lucembursko 57,1 

Lotyšsko 63,9 Švédsko 57,0 

  

  

 

     

Zdroj: European Commission, Excise Duty Tables, Part III. Manufactured Tobacco, January 

2013 
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Příloha č. 2:  Směrnice rady 2011/64/EU (kapitola 5) 

 

SMĚRNICE RADY 2011/64/EU 

ze dne 21. června 2011 

o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků 

(kodifikované znění) 

KAPITOLA 5 

URČENÍ NEJVYŠŠÍ MALOOBCHODNÍ CENY TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, VÝBĚR 

SPOTŘEBNÍ DANĚ, VÝJIMKY A VRÁCENÍ DANĚ 

Článek 15 

1.   Výrobci, popřípadě jejich zástupci nebo zmocněnci v Unii, a dovozci tabáku z třetích zemí 

mají právo určit nejvyšší maloobchodní prodejní cenu každého svého výrobku pro každou 

členskou zemi, ve kterých jsou příslušné výrobky určeny k propuštění ke spotřebě. 

Ustanovení prvního pododstavce však nemůže být překážkou použití vnitrostátních předpisů o 

kontrole cenové hladiny nebo dodržování stanovených cen, jsou-li v souladu s přepisy Unie. 

2.   Pro zjednodušení vybírání spotřební daně mohou členské státy pro každou skupinu 

tabákových výrobků určit rozpětí maloobchodních prodejních cen za podmínky, že každé 

takové rozpětí je dostatečně široké a rozlišené, aby odpovídalo různorodosti výrobků 

pocházejících z Unie. 

Každé rozpětí se vztahuje na všechny výrobky náležející do skupiny tabákových výrobků, jíž 

se týká, bez ohledu na jakost, vnější úpravu, původ výrobků nebo použitý materiál, vlastnosti 

podniků nebo jiná kritéria. 

Článek 16 

1.   Nejpozději v konečné etapě harmonizace spotřební daně se harmonizují pravidla pro 

vybírání spotřební daně. Během předchozí etapy se spotřební daň vybírá v zásadě 

prostřednictvím daňového značení. Vybírají-li členské státy spotřební daň prostřednictvím 

daňového značení, jsou povinny zpřístupnit toto značení výrobcům a obchodníkům v 

ostatních členských státech. Vybírají-li spotřební daň jiným způsobem, dbají členské státy na 

to, aby žádné administrativní ani technické překážky, které z toho vyplývají, neomezovaly 

vzájemný obchod mezi členskými státy. 

2.   Pokud se jedná o podrobná pravidla pro vybírání a placení spotřební daně, podléhají 

dovozci a výrobci tabákových výrobků v Unii režimu uvedenému v odstavci 1. 

 

Článek 17 

Od spotřební daně mohou být osvobozeny tabákové výrobky, popřípadě daň z těchto výrobků 

vybraná může být vrácena, jedná-li se o: 



2 

 

a) denaturované tabákové výrobky používané pro průmyslové nebo zahradnické účely; 

b) tabákové výrobky zničené pod úředním dohledem; 

c) tabákové výrobky určené výhradně pro vědecké zkoušky a pro zkoušky týkající se jakosti 

výrobku; 

d) tabákové výrobky, které výrobce znovu zpracovává. 

Členské státy určí podmínky a formality, na jejichž splnění váží poskytnutí uvedeného 

osvobození od daně nebo vrácení daně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EUR-LEX.EUROPA.EU (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS.html) 
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Příloha č. 3: seznam služeb podléhající snížené sazbě 

 

Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. 

Seznam služebpodléhajících snížené sazbě 

   

36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí. 

37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s 

těmito činnostmi. 

38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu. 

38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu. 

49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 

49.39.2 Osobní doprava lanovými a visutými drahami a lyžařskými vleky. 

50 Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 

51 Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 

55 Ubytovací služby. 

59.14 Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení. 

81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. 

81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech. 

86 Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, 

pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58. 

87 Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59. 

88.10,88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d8.aspx#par58
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90 Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se 

nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo služby 

nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek. 

90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na 

kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, 

přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, 

historických staveb a obdobných turistických zajímavostí). 

93.11, 

93.12 

Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i 

nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem. 

93.13 Služby posiloven a fitcenter. 

93.29.11 Služby související s provozem rekreačních parků a pláží. 

93.29.21 Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení. 

96.03 Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:BUSSINESCENTER(http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/pril

oha2.html) 


