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1 Úvod 
Tabákové výrobky najdeme mezi často nakupovanými položkami. Mnoho osob je  

na tomto spotřebním zboží závislých a naopak některé skupiny by tento produkt nejraději 

vyřadily ze světa úplně. Ačkoliv nepatřím k ani jedné kategorii, toto téma je pro mě velmi 

zajímavé. Oslovují mě zejména nové bezdýmné tabákové výrobky, které se u nás docela 

nedávno objevily na trhu. Dalším z důvodů je, že kolem nás spatřujeme velké množství 

kuřáků, jež mají v rukou stále klasické cigarety, a naproti tomu zde existuje spousta jedinců 

snažící se přestat s kouřením pomocí e-cigaret či jiných náhražek za klasické cigarety. Jelikož 

jsou bezdýmné tabákové výrobky novinkou, zůstává otázkou, jak stát tyto produkty zdaní. 

Kromě daňové regulace musí orgány dohlížet i na způsob prodeje tabáku prostřednictvím 

reklamy. 

Hlavním cílem diplomové práce je provedení analýzy v regulaci prodeje tabákových 

výrobků v České republice a několika zemích v EU. Poté na základě tohoto výsledku určím, 

v čem se od sebe dané státy liší, co se týče regulace daně a reklamy a na závěr udělám 

zhodnocení. K dosáhnutí hlavního cílu je zapotřebí splnit i vedlejší cíle, mezi něž patří 

definování některých pojmů a především vymezení tabákových výrobků v právních 

předpisech. 

Práce se skládá z teoretické a praktické části. Obsahem teoretické části je členění 

tabákových výrobků, krátká historie tabáku, tedy odkud se dostal na české území a jak ho 

přijala tehdejší společnost. Nato se pak zaměřím na samotnou regulaci prodeje tabáku v ČR  

a několika dalších státech v EU. Blíže se podívám na daňové zatížení a propagaci tabákových 

výrobků. 

Praktická část se věnuje nalezením rozdílům v regulaci v oblasti daně a reklamy. 

Nejprve budu vycházet z toho, jestli mají jednotlivé státy podobnou legislativu ohledně 

tabáku a jaké postavení zaujímají ke směrnicím EU. Poté se zaměřím na konkrétní odlišnosti, 

kde porovnám výsledky výrobků podléhajících dvojímu zdanění či naopak jen DPH. Také  

se podívám na minimální sazby spotřební daně u těchto produktů. Na základě toho určím, 

jaký to má dopad na výnos daně. U reklamy budu srovnávat možnosti propagace tabákových 

výrobků a následného prodeje. Nakonec se pokusím zhodnotit, který ze států má lepší 

opatření v této problematice. 
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K tomu, abych splnila cíle diplomové práce, použiju několik metod. První metodou je 

vyhledávání informací z odborných knih a elektronických zdrojů. Další je komparace těchto 

informací mezi ČR a zeměmi EU. 

Přepokládám, že se mi nepodaří nalézt příliš velké rozdíly mezi ČR a ostatními státy  

v EU. Ovšem pár odlišností v regulaci prodeje tabákových výrobků jistě objevím. Tuto 

hypotézu ustanovuji na základě velmi podobné kultury.   
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2 Regulace prodeje tabákových výrobků v České 

republice - všeobecný přehled (daně, reklama) 

2.1 Tabákové výrobky 

2.1.1 Vymezení 
Tabákové výrobky pocházejí z rostliny tabák. Samotné listy obsahují již 13 % nikotinu 

(alkaloid pojmenován po francouzském velvyslanci Jeanu Nicotovi). Tato plodina je 

pěstována v zemích mírného pásma, v Evropě se jedná například o Bulharsko, Francii, Itálii 

nebo Turecko.1 Jiná publikace naopak uvádí, že se rostlina umí přizpůsobit klimatickým 

podmínkám a dokáže tak přežít i na Sibiři. Nejoptimálnější teploty pro růst nalezneme 

v tropických a subtropických pásmech. 

 

2.1.2 Historie 
Tabák pochází z Ameriky. Do Evropy se dostal roku 1492, kdy Kryštof Kolumbus 

spolu s posádkou objevil Kubu. Ovšem popularity dosáhl díky Jeanovi Nicottovi až v roce 

1560, který poslal tabáková semena a rozdrcené listy na královský dvůr ve Francii.  

Na konci 16. století se v českých zemích začíná šířit tabák výhradně pro lékařské 

účely. Samotné kouření a šňupání se začalo šířit v roce 1648, kdy byl uzavřen Vestfálský mír. 

V roce 1658 kvůli tomu Český sněm vydal zákaz kouření, který ovšem vydržel v platnosti 

pouze 6 let. Na to se výrazně zvýšila spotřeba tabáku a v roce 1701 byl poprvé zaveden 

tabákový monopol, a to patentem Leopolda I. Z důvodu časové náročnosti se v roce 1722 

pěstování tabáku neujali sedláci, ale zahradníci a dokonce i faráři. Později se o rostlinu staraly 

rodiny řemeslníků ve větších městech, jako Praha, Kolín, Hradec Králové, České Budějovice 

či Pardubice. Rok 1734 představoval první zákaz pěstování tabáku. O padesát let později 

vznikl za vlády Josefa II tabákový monopol, kdy výroba a distribuce této plodiny byla v rukou 

státu, lépe řečeno tabákové režie.  

V roce 1843 se dostaly na trh domácí doutníky a v trafikách se brzy nato objevily 

cigarety. Hned po svém vzniku ČSR převzala státní tabákové továrny a trafiky. Přínos na dani 

z tabákových výrobků byl nesmírný. Například v roce 1922 se prodalo 1 705 milionů Kč 

                                                
1DAVID, Petr. Zdaňování a spotřeba cigaret. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 5 s. 

ISBN 978-80-7204-711-6. 
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kuřiva, z toho díky dani získala státní pokladna 1 576 milionů Kč. O dva roky později  

se příjmy zvedly na 1 744 737 000 Kč.  

V období okupace byla zavedena tabáková daň, která se dále třídila. Největší daň 

tvořil řezaný tabák – až 50 % z prodejní ceny, u doutníků dosahovala daň 23 %, u cigaret pak 

30 %. V roce 1941 vydalo ministerstvo zemědělství vyhlášku č. 203/1941 Sb. upravující 

pěstování tabáku na území Protektorátu Čechy a Morava. Tímto předpisem mohli zemědělci 

pěstovat tabák jen na základě povolení. Netrvalo dlouho a ministerstvo zemědělství a lesnictví 

vydalo další vyhlášku č. 84/1944 Sb., která dovolovala pěstovat určité množství tabáku bez 

povolení pro vlastní potřebu, ovšem pouze na pozemcích, které nemohly být využity pro 

zemědělské nebo jiné účely. V roce 1950 ukončila svou činnost tabáková režie a namísto ní 

přišel Tabákový průmysl, národní podnik (včele stálo Ministerstvo potravinářského 

průmyslu). V roce 1993, v důsledku vzniku společnosti Philip Morris, byl ukončen státní 

tabákový monopol. Rok nato se zrušilo samotné pěstování v České republice, a to především 

díky monopolu Philip Morris, která kladla příliš velké požadavky na pěstitele tabáku.2 

 

2.1.3 Druhy tabákových výrobků 
Tabákové výrobky představují produkty zcela nebo částečně vyrobené z listového 

tabáku a jsou používány pro kouření, sání, žvýkání nebo šňupání.3 

Zákon o spotřebních daních (ZSpD) člení tabákové výrobky na: 

a) cigarety, 

b) doutníky a cigarillos, 

c) tabák ke kouření. 

ad a) Tento zákon definuje cigarety jako tabákové provazce, které se kouří ve stavu 

původním nebo se jednoduchým neprůmyslovým zacházením vloží do dutinek z cigaretového 

papíru či se do něj zabalí. 

ad b) Doutníky a cigarillos se rozumí výrobky používané ke kouření v nezměněném 

stavu, jež obsahují krycí list z původního nebo rekonstituovaného tabáku (to znamená,  

že v náplni jsou i jiné látky). 
                                                
2 KUBÁNEK, Vladimír. Tabák a tabákové výrobky: (historie, pěstování, zpracování, legislativa). Brno: 

Tribun EU, 2009. 4, 8-12, 16-18, 20,22 s. ISBN 978-80-7399-898-1. 
3 BLANKE, D. Douglas and Vera da COSTA E SILVA, ed. Tools for advancing tobacco control in the 

21st century: tobacco control legislation: an introductory guide. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 
2004. ISBN 92-4-156268-4. 
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ad c) Jedná se především o tabák řezaný a je možné jej kouřit bez průmyslového 

zpracování. Do této kategorie spadá i tabákový odpad, jenž je upraven pro prodej konečnému 

spotřebiteli.4 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o tabákových výrobcích rozlišuje tabákové 

výrobky kromě druhů také na skupiny a podskupiny, jak je uvedeno v Tabulce 2-1. 

Druh Skupina Podskupina 

cigarety 

 
doutníky 

doutníčky 

tabák 

ke kouření 

určený k ručnímu balení cigaret 

dýmkový 

určený do vodní dýmky 

bezdýmný 

šňupací 

žvýkací 

určený k orálnímu užití 

nový tabákový výrobek 
ke kouření 

 bezdýmný 

Tabulka 2-1: Dělení tabákových výrobků, zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-

mze/tematicky-prehled/102027558.html 

 

Na zahřívané (bezdýmné) tabákové výrobky se nevztahuje protikuřácký zákon ani 

spotřební daň. Při koupě produktu se platí pouze DPH. Konkrétně se jedná o: 

a) elektronické cigarety, 

b) nové bezdýmné tabákové výrobky.5 

 

ad a) Za nápadem stojí Čína, která je vyrábí od roku 2006. Funguje na principu 

elektrického obvodu napájeného baterií. Na první pohled sice připomíná klasickou cigaretu, 

ale má prokazatelně méně škodlivé účinky. Neobsahuje kysličník uhelnatý, dehet a jiné 

sloučeniny, avšak při používání se dostává do organizmu nikotin. A i když právě tento 

                                                
4 ŠULC, Ivo. Zákon o spotřebních daních s komentářem: k 1.4.2010. 3. aktualiz. vyd. Olomouc: 

ANAG, c2010. 208-209 s. ISBN 978-80-7263-608-2. 
5 SVĚT DNES. PR-LEADERS. Přechod na elektronickou cigaretu. [online]. 2017 [cit. 2018-01-03]. 

Dostupné z: https://svetdnes.cz/prechod-elektronickou-cigaretu/ 
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alkaloid způsobuje závislost na kouření, přesto se najdou prodejci, kteří e-cigarety doporučují 

jako součást odvykací kúry.6 Náplň do e-cigaret se nazývá e-liquid, která obsahuje nikotin 

v přiměřeném množství anebo vůbec. Dále se skládá z propylenglykolu, rostlinného 

glycerinu, vody a příchutě (například vanilkové).7 

ad b) Ministerstvo financí připravuje vlastní návrh vedoucí ke zdanění těchto výrobků. 

Nejznámějším zahřívaným produktem je iQOS od společnosti Philip Morris. Pracuje tak,  

že se nejprve do přístroje vloží malá tyčinka s tabákem uvnitř. Poté, až se náplň zahřeje, kuřák 

vdechuje výpary.8 

 

2.1.4 Právní předpisy EU 
Právní předpisy EU mají přednost před vnitrostátními a jsou závazné ve všech 

členských zemích. Státy mají řadu svých právních předpisů týkajících se tabáku a některé 

z nich můžou jít příkladem i pro ostatní. I když je legislativa důležitá, záleží na hodnotách 

společnosti, která určuje, zda je užívání tabáku akceptováno. V podstatě i ty nejúčinnější 

směrnice či nařízení ohledně kontroly tabáku se mohou setkat s tvrdou opozicí země. Neboť 

ne všichni poslanci dobře vnímají fakt, že užívání tabáku poškozuje zdraví. Naopak jsou toho 

názoru, že rozhodnutí vychutnat si tabák je projev vůle a svobody.9 

Členské státy EU, tedy i ČR, musí do svých právních předpisů implementovat unijní 

právo. Zde jsou uvedeny nejdůležitější směrnice vztahující se k tabákovým výrobkům, a to 

především z hlediska daní a reklamy.  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících  

se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků  

a o zrušení směrnice 2001/37/ES. 
                                                
6 KUŘÁKOVA PLÍCE. Elektronická cigareta - princip, historie, škodlivost, další informace. [online]. 

©2003-2018 [cit. 2018-01-03]. Dostupné z: http://www.kurakova-
plice.cz/koureni_cigaret/odvykani/elektronicka-cigareta-a-dymka/73-elektronicka-cigareta-princip-historie-
skodlivost-dalsi-informace.html 

7 MOJE ELEKTRONICKÁ CIGARETA.cz. Co obsahují e-liquidy? [online]. [cit. 2018-01-03]. 
Dostupné z: http://mojeelektronickacigareta.cz/obsah/co-obsahuji-e-liquidy/ 

8 IDNES.cz. BROŽ, Jan a Jitka VLKOVÁ. Do Česka míří iQOS, „cigarety“ bez kouře. Stát váhá, jak 
novinku zdanit. [online]. 2017 [cit. 2018-01-03]. Dostupné z: https://ekonomika.idnes.cz/cigarety-bez-koure-e-
cigareta-protikuracky-zakon-fb4-/ekonomika.aspx?c=A170510_2324858_ekonomika_rts 

9 BLANKE, D. Douglas and Vera da COSTA E SILVA, ed. Tools for advancing tobacco control in the 
21st century: tobacco control legislation: an introductory guide. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 
2004. Tools for advancing tobacco control in the 21st century. ISBN 92-4-156268-4. 



11 
 

 Směrnice Rady č. 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách 

spotřební daně z tabákových výrobků.  

 Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží 

dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty  

a spotřební daně. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 

o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/33/ES ze dne 26. května 

2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících  

se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými 

výrobky.10 

Jeden z nejvýznamnějších právních předpisů EU co se týče požadavků na tabákové 

výrobky, je směrnice č. 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských 

států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. 

Stanovuje: zákaz prodeje tabákových výrobků ke kouření s charakteristickými příchutěmi,  

u kombinovaných zdravotních varování pokrýt 65 % přední i zadní strany obalu od výrobků, 

minimální rozměry pro zdravotní varování. Ukládá výrobcům a dovozcům povinnost oznámit 

nové tabákové výrobky předtím, než se objeví na trhu. Zakazuje uvádět na trh tabákové 

produkty k orálnímu užití (s výjimkou Švédska). Umožňuje členským státům zakázat 

přeshraniční prodej na dálku a tam, kde je tento prodej povolen, se musí maloobchodní 

prodejci zaregistrovat u příslušných orgánů a poskytnout jim patřičné informace.11 

Spotřební daň a definice tabákových výrobků upravuje směrnice Rady č. 2011/64/EU 

ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.12  

Na dovoz cigaret, doutníků, doutníčků a tabáku ke kouření ze třetí země se vztahuje 

množstevní omezení dle směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození 

                                                
10 EUR-Lex. Směrnice [online]. [cit. 2018-01-03]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/search.html?page=1&lang=cs&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&CT_CODED=T
ABA&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&qid=1513973321190&type=advanced&FM_CODED=DIR&locale=cs. 

11 EUR - Lex. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/40/EU [online]. 2014 [cit. 
2018-04-08]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32014L0040. 

12 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní 
základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 
finančního sektoru. 6. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2013. 189 s. ISBN 978-80-7201-925-0. 

 



12 
 

zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební 

daně. Umožňuje členským státům osvobodit zboží od DPH i spotřební daně za předpokladu, 

že se nejedná o obchod. Na tabákové výrobky platí následující limity: 200 nebo 40 cigaret; 

100 nebo 20 doutníčků; 50 či 10 doutníků; 250 g anebo 50 g tabáku ke kouření. Přičemž nelze 

povolit současně vše. Zboží je povoleno kombinovat tak, aby nepřekročilo 100 % z každého 

jeho druhu. To znamená, že si můžeme dovézt například 100 cigaret a 25 doutníků. Navíc 

členské státy si určí, zda použijí vyšší (200 cigaret) nebo nižší množstevní omezení  

(40 cigaret).13  

V roce 1998 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/43/ES ze dne  

6. července 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských států ve vztahu  

k reklamě na tabákové výrobky a sponzorství tabákových výrobků, která zakazovala takřka 

veškeré formy reklamy. V roce 2000 Německo podalo žalobu u Soudního dvora 

s argumentem, že skutečným cílem úkonu nebylo odstranění překážek obchodu, ale ochrana 

veřejného zdraví (ve věci C‑376/98). Soud námitku přijal a uznal, že předmět směrnice 

přesahoval pravomoce EU.  Nakonec dospěl k rozhodnutí daný akt zrušit.14 V současné době 

je jednou ze směrnic zabývajících se reklamou tabáku směrnice Evropského parlamentu  

a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních  

a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních 

služeb (nahrazuje směrnici 89/552/EHS zakazující prodej tabákových výrobků 

prostřednictvím teleshoppingu v televizi). Ta zakazuje veškeré formy audiovizuálních 

obchodních sdělení u tabákových výrobků. Také audiovizuální mediální služby nesmí být 

sponzorovány podniky, jejichž hlavní náplní práce je výroba či prodej cigaret a jim 

podobných produktů.  Rovněž v pořadech není dovoleno umístit tyto výrobky.15 Dále 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003  

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové 

výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky reguluje reklamu. Konkrétně 

zakazuje prezentaci daných výrobků v tisku, rozhlasovém vysílání a ve službách informační 

                                                
13 EUR - Lex. SMĚRNICE RADY 2007/74/ES [online]. 2007 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32007L0074. 
14 CVRIA. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA [online]. 2000 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 

https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-CS-ARRET-C-0376-1998-200406795-05_00.html. 
15 EUR - Lex. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/13/EU [online]. 2010 [cit. 

2018-04-08]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32010L0013. 
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společnosti. Televizními pořady se nezabývá. Kromě toho upravuje rozhlasové akce 

sponzorované tabákovými společnostmi, jež mají přeshraniční účinek.16 

Dále se na tabák vztahuje například: směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 

2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS; prováděcí 

rozhodnutí Komise (EU) 2015/1842 ze dne 9. října 2015 o technických specifikacích pro 

úpravu, vzhled a tvar kombinovaných zdravotních varování u tabákových výrobků  

ke kouření; prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2183 ze dne 24. listopadu 2015, kterým 

se stanoví společný formát pro oznamování elektronických cigaret a náhradních náplní; 

nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro 

osvobození od cla; prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/787 ze dne 18. května 2016, 

kterým se stanoví prioritní seznam přísad obsažených v cigaretách a tabáku k ručnímu balení 

cigaret, jež podléhají zpřísněným oznamovacím povinnostem; prováděcí rozhodnutí Komise 

(EU) 2015/2186 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví formát pro předkládání  

a zpřístupňování informací o tabákových výrobcích.17 

 

2.1.5 Legislativa ČR 
Mezi zákony a vyhlášky ČR se vztahuje legislativa uvedena níže. 

 Zákon číslo 110/1997 Sb. ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (poslední 

změna 27. dubna 2016). Upravuje podmínky výroby, označování a prodej 

tabákových produktů. 

 Zákon číslo 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona čísla 

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 

pozdějších předpisů (poslední změna 23. července 2015). 

 Zákon číslo 217/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění zákon  

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon  

č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění 

                                                
16 EUR - Lex. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování 

právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství 
souvisejícího s tabákovými výrobkyText s významem pro EHP.[online]. 2003 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 
http://www.eurlex.cz/dokument.aspx?celex=32003L0033. 

17 EUR-Lex. Tabák [online]. [cit. 2018-15-04]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/search.html?lang=cs&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&CT_CODED=TABA&D
TS_SUBDOM=ALL_ALL&qid=1513973321190&type=advanced. 
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pozdějších předpisů, a některé další zákony. Pojednává například o předmětu 

daně, plátcích nebo sazbách. 

 Zákon číslo 65/2017 Sb. ze dne 19. ledna 2017 o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, který ruší zákon číslo 379/2005 Sb.,  

o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 

Obsahem tzv. protikuřáckého zákona jsou převážně zákazy a omezení prodeje 

tabákových produktů.  

 Vyhláška Ministerstva financí číslo 467/2003 Sb. ze dne 12. prosince 2003  

o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků.  

 Vyhláška Ministerstva financí číslo 275/2005 Sb. ze dne 1. července 2005, 

kterou se stanoví postup při zpracování návrhu cen pro konečného spotřebitele 

u cigaret a při změnách těchto cen.  

 Vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 261/2016 Sb. ze dne 28. července 

2016 o tabákových výrobcích. Určuje způsob provedení zdravotních varování 

na obalech, maximální výše emisí cigaret a další požadavky. 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 231/2016 Sb. ze dne 14. července 

2016 o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin  

a tabákových výrobků.18,19 

 

2.2 Regulace prodeje tabákových výrobků 
V této kapitole jsou všeobecné poznatky o zákazech a omezeních prodeje tabákových 

výrobků v ČR. Podkapitoly pak pojednávají o těchto výrobcích v souvislosti s daněmi  

a reklamou. 

 

2.2.1 Všeobecné poznatky 
Zákon číslo 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů zakazuje: 

                                                
18 KUBÁNEK, Vladimír. Tabák a tabákové výrobky: (historie, pěstování, zpracování, legislativa). 

Brno: Tribun EU, 2009. 80-81 s. ISBN 978-80-7399-898-1. 
19 Epravo.cz. Sbírka zákonů [online]. EPRAVO.CZ [cit. 2018-01-03]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/. 
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 prodej tabákových výrobků obsahující zakázané látky, které by například 

zvyšovaly návykovost, 

 uvádět na trh jednotkové balíčky cigaret a tabáku používaný k ručnímu balení 

cigaret, jež mají charakteristickou příchuť (například chuť cukrovinky, 

alkoholu) anebo nesplňují požadavky na vzhled, vlastnosti a obsah, 

 prodej tabáku určeného k orálnímu užití. 

Zákon dále upravuje podmínky označování tabákových výrobků, kdy na balení musí 

být jméno a příjmení či název firmy, název druhu, skupiny nebo podskupiny, země původu, 

zdravotní varování, šarže a jiné požadavky. K výrobě musí být použit pouze přírodní nebo 

technologicky upravený tabák. Výrobce a dovozce jsou povinni sdělit Státní zemědělské  

a potravinářské inspekci informace o novém tabákovém výrobku určeného k prodeji. 

Zákon číslo 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

zakazuje: 

 prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných produktů 

určených ke kouření a elektronických cigaret („dále jen tabák pro účely tohoto 

zákona“) osobám mladší 18 let, 

 prodej tabáku mimo specializované prodejny, 

 prodej tabáku ve škole, na akci vyhrazené především pro osoby mladší 18 let,  

 výrobu a prodej potravin a hraček, které připomínají svým tvarem nebo 

vzhledem tabákové produkty či pomůcky pro kuřáky, 

 kouřit tabákové výrobky ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích 

služeb, 

 kouřit e-cigarety na veřejnosti, v dopravním prostředku veřejné dopravy, uvnitř 

sportovišť, na dětském hřišti, v zábavním prostoru (kino, divadlo, koncert  

a podobně). 

Prodejce tabáku má povinnost zajistit, aby byl tabák položen odděleně od ostatního 

zboží. Dále umístit dobře viditelný text zákazu prodeje tabáku osobám mladším 18 let (text 

musí být napsán v českém jazyce černými tiskacími písmeny o velikosti nejméně 2 cm  

na bílém podkladě). Prodejce, jež provozuje přeshraniční prodej tabákových výrobků  

a elektronických cigaret obsahující nikotin, nesmí uvádět na trh tyto produkty v jiné členské 
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zemi v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru, kde je takový prodej zakázán 

(směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/40/EU).20 

 

2.2.2 Daně 
Ačkoliv v harmonizaci daňového systému je nejvíce probíranou oblastí DPH, bez 

povšimnutí nezůstává také spotřební daň. „Pozornost je koncentrována zejména  

na vyrovnávání výše jednotlivých sazeb tak, aby nedocházelo ke zvýhodňování domácích 

výrobců nižšími nebo nulovými sazbami daně (pokud by k výše uvedenému docházelo, 

znamenalo by to ohrožení fungování jednotného trhu a hospodářské soutěže).“21 Daně jsou 

děleny na přímé a nepřímé, jak ukazuje Tabulka 2-2. Tabákové výrobky jsou zdaněny DPH  

a spotřební daní. 

Daně 
přímé nepřímé důchodové majetkové 

daň z příjmů FO daň z příjmů PO 
daň 
z nemovitých 
věcí 

daň z nabytí 
nemovitých 
věcí 

silniční daň 
spotřební daň 
ekologická daň 
DPH 

Tabulka 2-2: Dělení daní, zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: https://www.stormware.cz/ucetni-

pojmy/dane/. 

 

2.2.2.1 DPH 

Plátcem se u DPH (upravuje zákon o dani z přidané hodnoty) rozumí osoba, která má 

sídlo v tuzemsku a dosáhne obratu 1 000 000 Kč za dvanáct po sobě jdoucích měsíců. 

Poplatníkem se pak stává konečný spotřebitel.22 Základní sazba je stanovena na 21 %. 

 

2.2.2.2 Spotřební daň 

U této daně je plátce podle ZSpD FO nebo PO, která je výrobcem, provozovatelem 

daňového skladu, oprávněným příjemcem či odesílatelem a vznikla jí tak povinnost daň 

                                                
20 Epravo.cz. Sbírka zákonů [online]. EPRAVO.CZ [cit. 2018-01-03]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/ 
21 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4., aktualiz. a dopl. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014. 60 s. ISBN 978-80-7478-626-6. 
22 Online Podnikání. Kdo a proč je plátce dph? [online]. 2012 [cit. 2018-01-03]. Dostupné z: 

http://onlinepodnikatel.cz/kdo-proc-je-platce-dph.php 
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přiznat a zaplatit. Dále se může jednat například o osoby, jež uplatňují nárok na vrácení 

daně.23 

Sazby daní se u jednotlivých druhů výrobků liší. U cigaret je základ daně 

dvousložkový, kdy procentní část tvoří 27 % a pevná 1,42 Kč/kus. Přičemž minimální sazba 

je 2,57 Kč/kus. Pevná část u doutníků a cigarillos je 1,67 Kč/kus, u tabáku ke kouření pak  

2 185 Kč/kg.24 Výše daně u cigaret se vypočte jako součet procentní a pevné části. Procentní 

část určíme součinem základu daně (27 %) a ceny krabičky cigaret. Pevná část se pak rovná 

součinu základu daně (1,42 Kč/ks) a počtem kusů cigaret v jedné krabičce. Stanovená 

minimální sazba spotřební daně se použije, pokud je výsledná výše daně nižší. U doutníků, 

cigarillos a tabáku ke kouření se výše daně vypočítá jako součin základu daně a její pevné 

sazby.25 Příklad výpočtu spotřební daně znázorňuje Tabulka 2-3. 

Výpočet spotřební daně 
Zadání příkladu 
krabička cigaret stojí 80 Kč 
Výpočet 
procentní část = 0,27 x 80 = 21,6 Kč 
pevná část = 20 x 1,42 = 28,4 Kč 
celkem na krabičku = 21,6 + 28,4 = 50 Kč 
na 1 ks = 50 : 20 = 2,5 Kč 
Výsledek 
jelikož cena za jednu cigaretu tj. 2,5 Kč je menší než minimum, musíme počítat takto: 2,57 x 20 = 51,4 Kč. 
Spotřební daň na krabičku cigaret činí 51,4 Kč. 

Tabulka 2-3: Výpočet spotřební daně, zdroj: vlastní zpracování 

 

Každým rokem se minimální sazba u cigaret zdražuje. V Grafu 2-1 je zobrazeno, jak 

se měnily sazby v průběhu pěti let. Můžeme si všimnout, že největší zdražení nastalo v období 

1. 12. 2014 až 2016. 

                                                
23 Portál.POHODA.cz. Spotřební daň. [online]. ©2012 [cit. 2018-01-03]. Dostupné z: 

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/spotrebni-dan/spotrebni-dane/ 
24 Ministerstvo financí České republiky. 31. března 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s 

písmenem „S“. [online]. 2016 [cit. 2018-01-03]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/aktuality/2016/31-
brezna-2017-konci-prodej-cigaret-s-ta-27006 

25 ŠULC, Ivo. Zákon o spotřebních daních s komentářem: k 1.4.2010. 3. aktualiz. vyd. Olomouc: 
ANAG, c2010. 211 s. ISBN 978-80-7263-608-2. 
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Graf 2-1: Minimální sazba spotřební daně u cigaret v České republice v období 2013 - 2017,  

zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: https://ekonomika.idnes.cz/vyrobce-cigaret-protikuracky-zakon-

spotrebu-cigaret-cena-p3o-/ekonomika.aspx?c=A160528_210500_ekonomika_fka 

 

S tímto souvisí výnos spotřební daně z tabáku, který znázorňuje Graf 2-2. V roce 2013 

a 2014 se inkaso ze spotřební daně snížilo. Důvodem byla nižší spotřeba. Dále pak 

předzásobení tabáku před zvýšením sazeb a opožděná platba daňového subjektu ve výši  

1,3 miliard Kč, jež byla doplacena v lednu 2014.26 V následujících letech se výnos zvyšoval  

a v roce 2017 se plánuje vybrat z této daně 55,7 miliard Kč.27 

 

Graf 2-2: Výnos spotřební daně z tabáku v České republice v období 2013 – 2017,  

zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: https://ekonomika.idnes.cz/dane-stat-tabakove-firmy-08a-

/ekonomika.aspx?c=A171019_358812_ekonomika_rts 

                                                
26 E15.cz. KÜTNER, Dušan. Stát loni vybral méně na spotřební dani z tabáku. [online]. 2015 [cit. 2018-

01-03]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/stat-loni-vybral-mene-na-spotrebni-dani-z-tabaku-
1170177 

27 IDNES.cz. VLKOVÁ, Jitka. Tabák v „doutníkovém balení“ je levnější, stát na daních tratí 
stamiliony. [online]. 2017 [cit. 2018-01-03]. Dostupné z: https://ekonomika.idnes.cz/dane-stat-tabakove-firmy-
08a-/ekonomika.aspx?c=A171019_358812_ekonomika_rts 
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2.2.3 Reklama 
Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy definuje reklamu jako formu prezentace 

šířenou převážně periodickým tiskem, rozhlasovým a televizním vysíláním, plakáty a jinými 

prostředky, které podporují podnikatelskou činnost – například prodej zboží či propagaci 

ochranné známky.28 Také je vymezena jako nástroj pro veřejné doporučování, nabízení či 

vychvalování napomáhající k prodeji zboží a služeb, a to za úplatu. „Existuje mnoho definic 

reklamy, jedno však mají společné: vždy jde o komunikaci mezi zadavatelem a tím, komu je 

nabízený produkt nebo služba určen, a to prostřednictvím nějakého (komunikačního) média 

s komerčním cílem.“29 

Reklama je regulována veřejným a soukromým právem. Z toho veřejné právo 

usměrňuje případy v zájmu státu a tedy i všech lidí. Dozor vykonávají státní orgány, jako jsou 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), Ministerstvo zdravotnictví, krajské  

a živnostenské úřady. Tyto orgány kontrolují, zda není porušen jak zákon o regulaci reklamě, 

tak i ostatní právní předpisy, a to zákon vysílací, tiskový, audiovizuální, zákon o státních 

symbolech a další. V případě porušení práv ukládají sankce – třeba pokutu.  

Kdežto soukromé právo má na starost konkrétní kauzy osob a právě u těchto osob 

záleží, zda se budou domáhat svých práv. Jedná se především o boj mezi konkurenty na trhu 

v rámci soutěžního práva. Jednotlivci směrují své žaloby k soudu. Problematikou se zabývá 

zejména občanský zákoník, dále pak autorský zákon, zákon o ochranných známkách.  

Existuje ještě jeden okruh zabývající se regulací reklamy, a tím je etická 

samoregulace. Už z názvu můžeme poznat, že toto odvětví zkoumá etiku, lépe řečeno hodnotí 

morálku. Pojem samoregulace dokládá, že stát zde nezasahuje. Vše funguje na základě 

dobrovolného dodržování jistých zásad, jejichž obsah tvoří etický kodex. Případné stížnosti 

posuzuje Rada pro reklamu (RPR) prostřednictvím arbitrážní komise (AK). RPR je občanské 

sdružení tvořeno zakladateli z Asociace reklamních agentur, Českého sdružení pro značkové 

výrobky, Unie vydavatelů denního tisku a mnoho dalšími osobami z reklamy a médii.  

Po prozkoumání stížnosti AK vydá stanovisko. Ovšem je nutné mít na paměti, že RPR řeší 
                                                
28 Epravo.cz. ZÁKON ZE DNE 9.2.1995 O REGULACI REKLAMY A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ 

ZÁKONA Č. 468/1991 SB., O PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. [online]. 1995 [cit. 2018-01-03]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/vyhledavani-
aspi/?Id=42721&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 

29 NOVAKOVÁ, Eva a Venuška JANDOVÁ. Reklama a její regulace: praktická příručka. Praha: 
Linde, 2006. 12-13 s. ISBN 80-7201-601-6. 
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pouze stížnosti reklam z etického hlediska, nikoliv právního. Pokud obdrží něco, co nespadá 

do jejích pravomocí, přepošle to příslušným institucím – dejme tomu RRTV nebo 

živnostenským úřadům. RPR nabízí copy advice, což lze charakterizovat jako zpoplatněnou 

službu - poradce, na kterého se společnosti obrátí v případě pochybností, zda je jejich 

reklamní kampaň eticky vhodná. Výhoda spočívá v tom, že při zjištění nějaké závadnosti 

mohou zadavatelé reklamu pozměnit tak, aby vyhovovala zásadám etického kodexu. Jedná se 

tedy o předběžné posouzení propagace výrobku či služby ještě před uvedením na trh. 30  

Abychom tyto tři různé nástroje regulace reklamy mohli lépe pochopit, ukážeme si 

rozdíly v řešení na příkladech. Veřejnoprávní regulace: byla odvysílaná reklama v televizi  

na cigarety. Jelikož je zákonem zakázaná, zadavatel by dostal pokutu od RRTV. Tudíž 

nezáleží na názoru ostatních subjektů. Soukromoprávní regulace: společnost ABC zlehčuje  

v reklamě na doutníky výrobky od firmy XYZ. Společnosti XYZ se to nelíbí a žaluje firmu 

ABC za šíření nepravdivých informací. Následně pak soud situaci vyhodnotí a vydává 

rozhodnutí. Etická samoregulace: v časopise MEK je článek o tabáku a u něj je obrázek 

krabičky cigaret postavených na červeném stole. Z právního hlediska je reklama v pořádku 

(krabička je zavřená, varování je obsaženo a tak dále), ovšem panu Nováku se nelíbí, že je 

krabička cigaret položena na červeném stole. Do předmětu stížnosti uvádí, že podle něj barva 

stolu až příliš zdůrazňuje cigarety a tímto může navádět osoby mladší 18 let ke kouření. AK 

vyhodnotí stížnost a posléze vydá stanovisko. 

Regulace reklamy na tabákové výrobky je v ČR velmi přísná, neboť skoro všechny 

formy prezentace tabáku jsou zakázány, až na pár výjimek ze zákona. To samé se týká  

i sponzorování akcí, na kterých již zmíněný produkt účinkuje. Zákon č. 40/1995 Sb.  

o regulaci reklamy umožňuje užít reklamu:  

 v periodickém tisku, neperiodických publikacích, letácích, plakátech  

a na internetu, pokud je reklama určená profesionálům z tabákového průmyslu, 

 ve specializovaných prodejnách, jako jsou například trafiky, 

 v prodejnách, ve kterých je vystaven široký sortiment zboží a služeb a daná 

reklama se nachází v místě určeném, tedy tam, kde dochází k prodeji 

tabákových výrobků, 

 při sponzorské komunikaci, 
                                                
30 KOBIELA, Roman. Reklama: 200 tipů, které musíte znát. Brno: Computer Press, 2009. 60-62, 64-65, 

75 s. ISBN 978-80-251-2300-3. 
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 při prodeji publikací, jež jsou publikované a tištěné ve třetích zemích. 

I přesto, že zákon dovoluje výjimky, nesmí tyto reklamy nabádat ke kouření osoby 

mladší 18 let, propagovat tabákové výrobky pomocí vzorků zdarma, zobrazovat nevhodné 

scény – třeba otevřené krabičky cigaret či slovy pobízet ke kouření. Samozřejmostí je také 

varování Ministerstva zdravotnictví, že kouření způsobuje rakovinu. 31 

  

                                                
31 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. 75, 271-273, 276-277 s. ISBN 978-80-

7201-654-9. 
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3 Regulace prodeje tabákových výrobků v EU – daně, 

omezení reklamy 
V této kapitole se budeme věnovat Evropské unii a blíže se zaměříme na některé její 

země. Nejprve se ovšem podíváme na to, jak se vyvíjel systém nepřímých daní a jak jsou 

vnímaná omezení propagace tabáku v EU.  

 

3.1 Regulace prodeje tabákových výrobků 
Daňovou harmonizaci můžeme definovat jako proces sbližování, kdy se daňové 

soustavy států upravují, jinak řečeno přizpůsobují se, na základě dodržování společných 

pravidel.32 Hlavní příčinou slaďování daňových systémů byla snaha o jednotný vnitřní trh,  

ve kterém by byly odstraněny překážky pro import a export mezi zeměmi (rozdílná struktura  

i sazby). Naproti tomu existují i negativa harmonizace. Jedná se zejména o výši daňových 

sazeb z důvodu neohrožení příjmů do státního rozpočtu. Ačkoliv drtivá většina států, až  

na Francii, uplatňovala kumulativní kaskádový systém daně z obratu, použila se všeobecná 

daň z přidané hodnoty. DPH na rozdíl od kaskádového systému nezpůsobovala deformace 

trhu a byla měřitelná. Harmonizace sazeb byla již složitější. Státy používaly různé sazby  

a počet sazeb. Nakonec se zavedla minimální hranice pro standardní sazbu 15 % a pro 

sníženou 5 %. Počet snížených sazeb byl stanoven na dvě.33 Stejně jako DPH, tak i akcízy 

ovlivňují obchody mezi zeměmi. Vymezil se okruh spotřebních daní, jejichž předmětem jsou 

minerální oleje, tabák, lihoviny, pivo a víno. Všechny ostatní produkty byly zrušeny až na ty, 

u kterých není nutná hraniční kontrola.34  

Do jaké míry je podporován prodej tabákových výrobků ovlivňuje úroveň užívání 

tabáku jak v celkové populaci, tak u cílových skupin. Navíc propagace byly spojené  

se zahájením kouření mezi mládeží. Rovněž studie více než 100 zemí ukázala, že země 

s úplným omezením nebo zákazy propagace tabáku mají nižší míru užívání tabákových 

                                                
32 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 
finančního sektoru. 6. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2013. 36-37 s. ISBN 978-80-7201-925-0. 

33 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4., aktualiz. a dopl. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014. 39, 41-42, 54 s. ISBN 978-80-7478-626-6. 

34 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní 
základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 
finančního sektoru. 6. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2013. 179-180 s. ISBN 978-80-7201-925-0. 
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výrobků než země s nízkými či žádnými omezeními na podporu tohoto produktu. Dále studie 

zjistila, že největší dopad na prodej tabáku by nastal v případě kompletního zákazu reklamy  

a jen částečná omezení nemají téměř žádný vliv na užívání tabáku.35 

 

3.1.1 Polsko 
Tabák a jeho výrobky jsou upraveny především legislativou uvedenou níže. 

1) Úř. věstník 2016, č. 0, položka 1331, zákon ze dne 22. července 2016  

o ochraně zdraví před následky užívání tabáku a tabákových výrobků, kterým 

se mění zákon ze dne 9. listopadu 1995. 

2) Úř. věstník 2009, č. 3, položka 11, zákon ze dne 6. prosince 2008 o spotřební 

dani (poslední změna 1. března 2017).36 

 

ad 1) Zákon zakazuje kouřit tabákové výrobky, elektronické cigarety i nové tabákové 

výrobky: 

 v prostorách kulturních, rekreačních a sportovních zařízení, 

 v gastronomických a zábavních prostorách, 

 na zastávkách veřejné dopravy, v prostředcích veřejné osobní dopravy  

a v zařízeních pro cestující, 

 na veřejných místech, kde si hrají děti. 

Majitel nebo správce objektu nebo dopravního prostředku musí na viditelném místě 

uvést slovní a grafické označení informující o zákazu kouření a kouření elektronických 

cigaret v prostorách nebo uprostřed dopravy. 

Ovšem majitel nebo správce může určit kuřáckou místnost v domácnostech sociální 

péče, pečovatelských domovech, v 24hodinových psychiatrických odděleních, s výjimkou 

poboček se zvýšenou a maximální bezpečností. Dále v hotelech, v zařízeních určené 

cestujícím, na univerzitě či pracovišti, v gastronomických a zábavních prostorách. V těchto 

místnostech lze kouřit pouze za předpokladu, že jsou uzavřené a vybavené odvětráváním. 

                                                
35 BLANKE, D. Douglas a Vera da COSTA E SILVA, ed. Tools for advancing tobacco control in the 

21st century: tobacco control legislation: an introductory guide. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 
2004. Tools for advancing tobacco control in the 21st century. ISBN 92-4-156268-4. 

36 LexLege. System Informacji Prawnej. [online]. ArsLege [cit. 2018-3-5]. Dostupné z: 
https://www.lexlege.pl 
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V maloobchodní prodejně musí být zobrazena informace oznamující, že je zakázáno 

prodávat tabákové výrobky, elektronické cigarety nebo náplňové nádoby osobám mladším  

18 let.  

Zákon rovněž zakazuje: 

 prodávat cigarety v baleních po méně než dvaceti kusech, 

 vyrábět a uvádět na trh tabák pro orální užití, 

 používat ingredience zvyšující návykovost na nikotinu,  

 výrobu, prodej i dovoz tabákových výrobků: s charakteristickou vůní; 

obsahující vitamíny působící dojmem, že tabákový výrobek má blahodárné 

účinky na zdraví; kofeinem a dalšími nevhodnými přísadami, 

 tabákové výrobky, elektronické cigarety a jejich náplně a části prodávat  

na dálku, včetně přeshraničního prodeje na dálku. 

Zdravotní varování je čitelně uvedeno v polském jazyce na balení tabákových 

výrobků. Pokrývá celý povrch jednotkového nebo společného obalu. Obecné varování zní 

takto: „Kouření zabíjí - zahoď hned!“. U kombinovaného varování je kromě textu zobrazena  

i barevná fotografie.37 

 

3.1.1.1 Daně 
Tabákové výrobky jsou zdaněny spotřební daní a DPH ve výši 23 % (platné pro rok 

2017 i 2018).38 

Zákon o spotřební dani upravuje sazby spotřební daně z tabákových výrobků (platné 

pro rok 2017) následovně: pevná sazba pro cigarety - 206,76 PLN za každých 1000 položek  

a procentní část - 31,41 % z maloobchodní ceny; pro tabák ke kouření - 141,29 PLN za každý 

kilogram a 31,41 % z maloobchodní ceny; pro doutníky a cigarillos - 393,00 PLN/kg.39  

                                                
37 SEJM.  USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.  [online]. 2016 [cit. 2018-3-5]. Dostupné z: 
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/432_u.htm#_ftn1. 

38 GOFIN.PL. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. [online]. [cit. 2018-3-5]. 
Dostupné z: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,32,32,670,,20170624,ustawa-z-dnia-11032004-r-o-
podatku-od-towarow-i-uslug.html. 

39 Ustawa o podatku akcyzowym. LexLege [online]. [cit. 2018-3-5]. Dostupné z: 
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-akcyzowym. 



25 
 

Jak se vyvíjela minimální sazba spotřební daně u cigaret, znázorňuje Graf 3-1. V roce 

2017 byla stanovena na 420,3 PLN/1000 ks. Můžeme si všimnout, že sazba se zpočátku 

zvyšovala o několik desítek polských zlotých a poté jen o pár jednotek PLN/1000 ks cigaret.40 

 

Graf 3-1: Minimální sazba spotřební daně u cigaret v Polsku v období  2013 - 2017,  
zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/co-czwarty-papieros-

nielegalny-straty-budzetu-7-ml,40411 

 

Graf 3-2 ukazuje výnos spotřební daně z tabáku. Největší inkaso do rozpočtu 

zaznamenal rok 2016 s 18,5 miliardami PLN. 

 

Graf 3-2: Výnos spotřební daně z tabáku v Polsku v období 2013 – 2017, 

zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/web/bip/ministerstwo-

finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/informacja-kwartalna 

 

Elektronické cigarety a nové tabákové výrobky jsou zdaněny nulovou sazbou 

spotřební daně do konce roku 2018. Od roku 2019 činí sazba e-cigaret 0,5 PLN/ml a u nových 
                                                
40 Wiadomoscihandlowe. Co czwarty papieros nielegalny! Straty budżetu 7 mld rocznie! – 

raport. [online]. Gospodarcze Sp. z o. o, 2017 [cit. 2018-3-5]. Dostupné z: 
https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/co-czwarty-papieros-nielegalny-straty-budzetu-7-ml,40411. 
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tabákových produktů 141,29 PLN/kg a 31,41 % z maloobchodní ceny.41 

 

3.1.1.2 Omezení reklamy 
Zákon o ochraně zdraví před následky užívání tabáku a tabákových výrobků upravuje 

také reklamu. Zakazuje: 

 propagaci jak tabákových výrobků, tak i elektronických cigaret či náplně  

do nich, dále předměty a symboly spojené s těmito výrobky, 

 reklamu těchto produktů v televizním a rozhlasovém vysílání, tisku,  

na plakátech, v kinech, školách, na sportovních a rekreačních zařízeních  

a jiných veřejných místech, 

 sponzorování tabákových společností, jakožto i výrobců a dovozců.42 

Navzdory tomu propagace směřující k uzavřenému okruhu lidí je přípustná. Možná by 

se dalo říct, že reklama na veřejném místě je zakázaná, ale na soukromých akcích povolena.43 

 

3.1.2 Německo 
Jelikož je Německo složené ze spolkových zemí, každá z nich disponuje i svými 

vlastními zákony (například u Porýní-Falc: zákon o ochraně proti kouření Porýní-Falc  

od 5. října 2007).44 

1) Spolkový věstník I, str. 569, zákon ze dne 4. dubna 2016 o tabákových 

výrobcích. 

2) Spolkový věstník I, str. 2730, zákon ze dne 23. července 2002 o ochraně 

mládeže, který byl naposledy změněn článkem 11 zákona ze dne 10. března 

2017. 
                                                
41 INFOR.PL. MUSIAŁ, Marcin. Akcyza na e-papierosy i wyroby nowatorskie od 1 stycznia 2019 r.  

[online]. 13.12.2017 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/akcyza/stawki-
akcyzy/768657,Akcyza-na-epapierosy-i-wyroby-nowatorskie-od-1-stycznia-2019-r.html. 

42 SEJM.  USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. [online]. 2016 [cit. 2018-3-5]. Dostupné z: 
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/432_u.htm#_ftn1. 

43 Proto. RAINKA, Wiktor. Zakaz reklamy wyrobów tytoniowych.  [online]. 18.10.2012 [cit. 2018-3-5]. 
Dostupné z: http://www.proto.pl/artykuly/kilka-slow-o-promocji-i-reklamie-wyrobow-tytoniowych. 

44 Landesrecht. Nichtraucherschutzgesetz Rheinland-Pfalz Vom 5. Oktober 2007. [online]. [cit. 2018-
03-05]. Dostupné z: 
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/16y9/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_
peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-
NRauchSchGRPrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#jlr-NRauchSchGRPV1P4. 
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3) Spolkový věstník I, str. 980, nařízení ze dne 27. dubna 2016 o tabákových 

výrobcích, který byl změněn článkem 1 vyhlášky ze dne 17. května 2017. 

4) Spolkový věstník I, str. 3299, zákon ze dne 15. července 2009 o dani z tabáku, 

který byl naposledy novelizován článkem 5 zákona ze dne 27. srpna 2017.  

5) Spolkový věstník I, str. 1595, zákon ze dne 20. července 2007, kterým  

se ukládá zákaz kouření ve federálních zařízeních a veřejné dopravě. 45 

 

ad 1) Zákon o tabákových výrobcích zakazuje uvádět na trh: 

 tabákové výrobky s charakteristickým aroma,  

 filtry, papír a kapsle obsahující tabák nebo nikotin, 

 tabákové produkty obsahující aditiva v množstvích, která zvyšují návykovost  

a jiné škodlivé vlastnosti, 

 tabákové výrobky pro orální užití, 

 zavádějící produkty, jimž jsou přisuzovány zdravotní či stimulační účinky.46 

ad 2) Výrobky obsahující tabák nebo nikotin nesmí být prodány osobám mladším  

18 let. To samé platí u elektronických cigaret a vodních dýmek.47 

ad 3) Nařízení o tabákových výrobcích je zaměřeno především na balení a varování. 

Prodej cigaret je možná pouze po nejméně 20 kusech v jednom balíčku. Zdravotní varování 

musí být napsáno srozumitelně v němčině. Nesmí také chybět obecné a kombinované 

varování.48 

V Německu neexistuje jednotný zákaz kouření. Každý federální stát má vlastní zákon 

o ochraně proti kouření. V Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku a Sársku platí absolutní 

zákaz kouření v restauracích. Jinde jsou povolené za určitých podmínek kuřácké místnosti.49 

                                                
45 Juris. Gesetze im Internet. [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de 
46 Juris. Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse. [online]. [cit. 2018-03-05]. 

Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/tabakerzg/index.html. 
47 Juris. Jugendschutzgesetz (JuSchG). [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-

internet.de/juschg/BJNR273000002.html. 
48 Juris. Verordnung über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse (Tabakerzeugnisverordnung - 

TabakerzV). [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-
internet.de/tabakerzv/BJNR098010016.html. 

49 RP ONLINE. Wie die Rauchverbote in den Bundesländern geregelt sind. [online]. Rheinische Post 
Media Group [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: http://www.rp-online.de/wirtschaft/unternehmen/wie-die-
rauchverbote-in-den-bundeslaendern-geregelt-sind-bid-1.568335#overscrolling. 
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3.1.2.1 Daně 
Tabákové výrobky podléhají dani z tabáku a DPH (nyní základní sazba 19 %).50  

Daňová sazba u cigaret je pro rok 2017 9,82 centů za kus u pevné části a poměrný 

podíl 21,69 % z maloobchodní ceny. U doutníků a cigarillos se jedná o 1,4 centů za kus  

a 1,47 % z maloobchodní ceny. Dále jemně řezaný tabák 48,49 EUR za kilogram a 14,76 %  

z maloobchodní ceny a tabák do dýmek 15,66 EUR za kilogram a 13,13 % z maloobchodní 

ceny.51 Minimální sazba (vážená průměrná maloobchodní cena) se stanovuje na 15,710 centů 

za kus pro cigarety platné v roce 2017.  

V Grafu 3-3 je zobrazen vývoj minimální sazby spotřební daně u cigaret, které se vždy 

mírně zvyšují až na poslední rok 2017. 

 

Graf 3-3: Minimální sazba spotřební daně u cigaret v Německu v období 2013 – 2017, 

zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: https://circabc.europa.eu, https://www.buzer.de 

 

V důsledku implementace směrnice EU nastaly skoky ve výnosu spotřební daně 

z tabáku - Graf 3-4. Ačkoliv rok 2015 představoval největší příjem do státní pokladny, 

jednalo se pravděpodobně o předzásobení cigaret z důvodu zvýšení sazeb nebo očekávaných 

změn v právních předpisech. V roce 2016 výnos daně z tabáku výrazně poklesl oproti 

předchozímu roku. Jedna z příčin byla změna počtu cigaret v jednom balení, a to 
                                                
50 WEKA. ANTONIJEVIC, Miodrag, Romy MÜLLER a Laura EBERLE. Mehrwertsteuersätze: 

Aktuelle MWST-Sätze 2017 – CH und EU. [online]. 31.05.2017 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
https://www.weka.ch/themen/finanzen-controlling/mehrwertsteuer/buchfuehrung-und-
abrechnung/article/mehrwertsteuersaetze-aktuelle-mwst-saetze-2017-ch-und-eu. 

51 Juris. Tabaksteuergesetz (TabStG). [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-
internet.de/tabstg_2009/BJNR187010009.html. 
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z minimálních 19 kusů na 20. K tomu přibyly i šokující obrázky na balení od cigaret, které 

vedly ke snížení prodeje těchto výrobků.52 

 

 

Graf 3-4: Výnos spotřební daně z tabáku v Německu v období 2013 – 2017, 

zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 9.1.1 

 

Elektronických cigaret a inovativních tabákových výrobků se zatím spotřební daň 

nedotkne. Ovšem situace se může později změnit, neboť v roce 2019 chce EU přezkoumat 

zdanění těchto produktů.53 

 

3.1.2.2 Omezení reklamy 

V zákoně o tabákových výrobcích je zakázáno: 

 propagovat v rozhlase tabákové výrobky, elektronické cigarety a náplně, 

 šířit tyto produkty v tisku až na pár výjimek, například pokud jsou publikace 

výhradně určené pro osoby zabývající se obchodem s tabákovými výrobky,  

e-cigaretami nebo náplní do nich, 

 sponzorování produktů – netýká se událostí zahrnující několik členských států 

Evropské unie,  

                                                
52 Deutscher Zigarettenverband. Einnahmen aus der Tabaksteuer. [online]. ©2018 [cit. 2018-03-05]. 

Dostupné z: https://www.zigarettenverband.de/de/21/THEMEN/Zahlen_und_Fakten/Tabaksteuer. 
53 DW. Keine europaweite Steuer für E-Zigaretten. [online]. 12.01.2018 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 

http://www.dw.com/de/keine-europaweite-steuer-f%C3%BCr-e-zigaretten/a-42129513. 
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 uvádět reklamu v televizním vysílání a na internetu (směrnice  

o audiovizuálních mediálních službách),  

 používat propagační informace o tabákovém výrobku vyvolávající dojem,  

že jsou vhodné pro dospívající, mají blahodárný účinek na funkci těla či 

přísady pocházejí z přírodních zdrojů.54 

Navzdory tomu patří Německo k zemím EU, kde reklama není příliš regulována. 

V kinech je možné vidět populární značky cigaret po 18. hodině (zákon o ochraně mládeže). 

Reklamu je možné také spatřit na billboardech a místech, kde jsou tabákové výrobky 

prodávány. 55 

 

3.1.3 Francie 
Nejdůležitější právní předpisy týkající se tabákových výrobků jsou uvedeny níže. 

1) Zákon č. 2016-41 ze dne 26. ledna 2016 o modernizaci našeho zdravotního 

systému (poslední změna 1. ledna 2018). 

2) Zákon č. 91-32 ze dne 10. ledna 1991 o boji proti kouření a alkoholismu 

(poslední změna 19. května 2011). 

3) Vyhláška č. 2006-1386 ze dne 15. listopadu 2006, kterou se stanoví podmínky 

uplatňování zákazu kouření na místech kolektivně užívaných (poslední změna 

1. února 2007). 

4) Nařízení č. 2016-623 ze dne 19. května 2016, kterým se provádí směrnice 

2014/40/EU o výrobě, obchodní úpravě a prodeji tabákových výrobků  

a příbuzných výrobků. 

5) Zákon č. 2014-344 ze dne 17. března 2014 o spotřebě (poslední změna  

20. listopadu 2016). 

6) Zákon č. 2016-1827 ze dne 23. prosince 2016 Financování sociálního 

zabezpečení na rok 2017 (článek 575 A obecný daňový řád upravuje sazby 

tabákových výrobků). 56 

                                                
54 Juris. Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse. [online]. [cit. 2018-03-05]. 

Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/tabakerzg/index.html. 
55 Dkfz. Tabakwerbung und Sponsoring: Situation in Deutschland. [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné 

z: https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/Tabakwerbung_und_Sponsoring.html. 
56 Legifrance.gouv.fr. Droit français. [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 

https://www.legifrance.gouv.fr. 
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ad 1) Tento zákon převážně zakazuje prodej tabákových výrobků: 

 příchutě s jasně identifikovatelnou vůní, 

 u kterých filtry, papír, kapsle nebo jiné složky obsahují tabák, nikotin či jiné 

látky určené k aromatizaci, 

 obsahující vitamíny nebo jiné přídatné látky s příznivým účinkem na zdraví, 

 jejichž vnitřek je složen z kofeinu a přísad spojených s energií a vitalitou či 

usnadňující vdechnutí nikotinu, 

 kouřit elektronické cigarety ve školách, na uzavřených pracovištích a veřejné 

dopravě.57 

Od 1. ledna 2017 je povinně prodáván neutrální balíček. Jedná se o krabičku cigaret, 

která má jasně vymezené prvky. Například musí mít jen jeden odstín barvy, a to tmavě zelené. 

Název značky je na spodní části obalu. Dále balíček obsahuje již povinné prvky, jako jsou 

varování.58 

ad 2) Zákon o boji proti kouření a alkoholismu stanovuje, že není dovoleno kouřit  

na veřejných místech, zvláště ve škole a v prostředcích hromadné dopravy, s výjimkou míst 

výslovně vyhrazených pro kuřáky. Zmiňuje se také o každém jednotlivém balení 

upozorňující, že tabák a tabákové výrobky škodí zdraví.59 

ad 3) Právní předpis rozšiřuje zákazy kouření do veřejně přístupných oblastí, jako jsou 

restaurace, bary, kasína, hotely, diskotéky a tak dále. 60 

ad 4) Nařízení vymezuje vlastnosti varování na tabákových výrobcích. Dále obal 

výrobků nesmí připomínat svým vzhledem potravinu nebo kosmetiku. Rovněž se nesmí 

uvádět na trh balíček cigaret po méně/více jak dvaceti kusech. Osobám mladším osmnácti let 

                                                
57 Legifrance.gouv.fr. LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 

santé. [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&categorieLien=id. 

58 Ooreka. Loi anti-tabac. [online]. ©2017-2018 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: https://arreter-de-
fumer.ooreka.fr/comprendre/loi-tabac. 

59 Legifrance.gouv.fr. LOI no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et 
l'alcoolisme. [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4CD18DE81F80F0818BA455A13A970D9.tplgfr37s
_2?cidTexte=JORFTEXT000000344577&dateTexte=19910112. 

60 Legifrance.gouv.fr. Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de 
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6EC40A0680D57AD964D5B4EEF7845964.tplgfr34s
_1?cidTexte=JORFTEXT000000818309&dateTexte=20070724#LEGIARTI000006256626.  
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není dovoleno prodávat ani nabízet tyto produkty. Také zakazuje cestujícím vozidla kouřit  

za přítomnosti nezletilé osoby.61 

ad 5) Zákon o spotřebě zakazuje prodej e-cigaret a náplní osobám mladším osmnácti 

let.62 

 

3.1.3.1 Daně 
V článku 575 A obecného daňového řádu jsou pro každou kategorii tabákových 

výrobků uvedeny sazby ze spotřební daně. Celkově je šest kategorií produktů, zde blíže 

konkretizuji tři z nich (následující údaje platné v roce 2017 neplatí pro Korsiku). Poměrný 

podíl u cigaret tvoří 49,70 %, specifická část je 48,75 EUR a minimální sazba 231 EUR/1000 

jednotek nebo 1000 gramů. U doutníků a cigarillos je poměrný podíl 23 %, specifická část  

19 EUR/1000 ks/g, minimální sazba pak tvoří 101 EUR. Jemně řezaný tabák má 37,70 % 

z poměrného podílu maloobchodní ceny, 67,50 EUR/1000 ks/g ze specifické části  

a 177 EUR/1000 ks/g je určeno pro minimální sazbu.63  

Kromě spotřební daně se na tabákové výrobky vztahuje také DPH (základní sazba je 

20 % v roce 2017 i 2018).64 

Graf 3-5 popisuje vývoj minimální sazby spotřební daně z cigaret během pěti let. 

Sazba je většinou stálá a moc se nemění. 

                                                
61 Legifrance.gouv.fr. Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 

2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits 
connexes. [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032547462&categorieLien=id. 

62 Legifrance.gouv.fr. LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. [online]. [cit. 
2018-03-05]. Dostupné z: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=id. 

63 Douane.gouv.fr. F/3 - CONTRIBUTIONS INDIRECTES.. La fiscalité appliquée aux tabacs 
manufacturés. [online]. jeudi 1 mars 2018 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10946-la-fiscalite-appliquee-aux-tabacs-manufactures. 

64 WEKA. ANTONIJEVIC, Miodrag, Romy MÜLLER a Laura EBERLE. Mehrwertsteuersätze: 
Aktuelle MWST-Sätze 2017 – CH und EU. [online]. 31.05.2017 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
https://www.weka.ch/themen/finanzen-controlling/mehrwertsteuer/buchfuehrung-und-
abrechnung/article/mehrwertsteuersaetze-aktuelle-mwst-saetze-2017-ch-und-eu. 
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Graf 3-5: Minimální sazba spotřební daně u cigaret ve Francii v období 2013 – 2017, 

zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: http://ec.europa.eu/, https://circabc.europa.eu, http://www.edimark.fr 

 

Situace je jiná u výnosu spotřební daně z tabáku (Graf 3-6), kde se křivka posunuje 

nahoru a dolů. Ovšem z hlediska výnosu až k tak velké změně nedošlo, v každém roce  

se inkaso pohybovalo kolem 11 miliard EUR. Například v roce 2014 očekávala vláda stabilitu 

příjmů ze spotřební daně i přes zvýšení daňové sazby a poklesu z prodeje cigaret.65 

Předpoklad se tedy naplnil.  

 

Graf 3-6: Výnos spotřební daně z tabáku ve Francii v období 2013 – 2017, 

zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: http://www.lefigaro.fr/, http://www.smokeway.fr, 

http://www.lemondedutabac.com 

 

Zdanění e-cigaret a nových tabákových výrobků je ve Francii v nedohlednu, a to  

                                                
65 Lefigaro.fr. GUICHARD, Guillaume. Les taxes sur le tabac ont rapporté 11,2 milliards d'euros en 

2013, plus que prévu. [online]. 22/06/2014 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/06/22/20002-20140622ARTFIG00126-les-taxes-sur-le-tabac-ont-
rapporte-112milliards-d-euros-en-2013-plus-que-prevu.php. 
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především kvůli odložené evropské harmonizaci spotřebních daní.66 

 

3.1.3.2 Omezení reklamy 

Zákon o boji proti kouření a alkoholismu zakazuje veškerou přímou i nepřímou 

reklamu tabáku nebo tabákových výrobků. Totéž platí o sponzorství. Konkrétně produkty 

nesmí být šířeny vzduchem či mořem a prezentovány rozhlasovým nebo televizním 

vysíláním, v divadlech, na plakátech, billboardech a jiných míst určených pro veřejnost.67 

Nařízení o výrobě, obchodní úpravě a prodeji tabákových výrobků a příbuzných výrobků 

povoluje výjimky pro publikace a komunikace poskytující služby on-line, které jsou přístupné 

odborníkům zabývajícím se výrobou a distribucí produktů.68  

 

3.1.4 Estonsko 
Zákonů upravující oblast produktů z tabáku není mnoho. 

1) St. věstník I 2005, 29, 210, zákon ze dne 4. května 2005 o tabáku (poslední 

změna 13. prosince 2017). 

2) St. věstník I 2003, 2, 17, zákon ze dne 4. prosince 2002 o alkoholu, tabáku, 

palivu a elektřině (poslední změna 26. ledna 2018). 

3) St. věstník I 2008, 15, 108, zákon ze dne 12. března 2008 o reklamě (poslední 

změna 16. ledna 2011).69 

 

ad 1) Tabákové výrobky musí splňovat požadavky na složení, tzn. žádný kofein, 

taurin, vitamíny a jiné látky. Samotné filtry, kapsle a papíry neobsahují nikotin. Zákon  

o tabáku dále zakazuje: 
                                                
66 Lefigaro.fr. Bruxelles reporte la taxation des cigarettes électroniques. [online]. 17/01/2018 [cit. 

2018-03-05]. Dostupné z: https://www.ouest-france.fr/europe/ue/bruxelles-reporte-la-taxation-des-cigarettes-
electroniques-5503226. 

67 Legifrance.gouv.fr. Loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme. [online]. 
[cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F3F9F8CD1D83AC040FFDF499CB947CE6.tplgfr37s
_2?cidTexte=JORFTEXT000000334398&dateTexte=19921231. 

68 Legifrance.gouv.fr. Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 
2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits 
connexes. [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032547462&categorieLien=id. 

69 Riigi Teataja. Tere tulemast Riigi Teataja võrguväljaande veebilehele! [online]. [cit. 2018-03-05]. 
Dostupné z: https://www.riigiteataja.ee/index.html. 
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 výrobky, které svým tvarem připomínají kosmetiku či potraviny, 

 označení podporující spotřebu tabákových produktů a vytvářející dojem,  

 že tabák není příliš škodlivý, 

 prodej tabáku nezletilým osobám, 

 distribuci těchto výrobků prostřednictvím prodeje na dálku. 

Kromě informací o zdravotních hrozbách, obecné varování v estonštině upozorňuje,  

že kouření zabíjí. Dále na základně směrnice EU krabička cigaret má nejméně dvacet kusů. 

Míst, kde se smí kouřit je málo. Ovšem existují prostory vyhrazené pro tyto případy. Jedná  

se například o kulturní a vysokoškolské instituce, kasína, zdravotnická, sportovní  

a restaurační zařízení. Podmínkou pro kouření je dostatečné odvětrávání či umístění cedule, 

jež informuje o škodlivých vlastnostech daného zlozvyku. Zákaz kouření se vztahuje  

na lékárny, veřejné šatny, čekárny veřejné dopravy, místa určeným dětem.70 

 

3.1.4.1 Daně 
K tabákovým výrobkům se váže spotřební daň a DPH (sazba 20 % v roce 2017  

a 2018).71 

Sazby spotřebních daní stanovuje zákon o alkoholu, tabáku, palivu a elektřině. Pevná 

sazba (na 1000 kusů) pro cigarety k roku 2017 je 63,5 EUR. Proporcionální sazba  

(z maloobchodní ceny) činí 30 %. Minimální sazba se rovná 104,98 EUR/1000 ks. Pevná 

sazba u doutníků a cigarillos - 211 EUR/1000 ks. Pevná sazba pro tabák ke kouření  

– 71,15 EUR/kg.  

Graf 3-7 zobrazuje vývoj minimální sazby spotřební daně u cigaret. Podle směrnice 

Rady 2011/64/EU musí činit minimální sazba daně nejméně 90 EUR/1000 ks cigaret (ode dne 

1. ledna 2014).72  Z grafu lze usoudit, že Estonsko zvolilo nutné minimum právě od roku 2014 

a v následujícím roce ponechalo sazbu daně stejnou. Poté se již zvyšovala v dalším období. 

                                                
70 Riigi Teataja. Tubakaseadus. [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/903024?leiaKehtiv. 
71 Lefigaro.fr. GUICHARD, Guillaume. Les taxes sur le tabac ont rapporté 11,2 milliards d'euros en 

2013, plus que prévu. [online]. 22/06/2014 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/06/22/20002-20140622ARTFIG00126-les-taxes-sur-le-tabac-ont-
rapporte-112milliards-d-euros-en-2013-plus-que-prevu.php. 

72 Rahandusministeerium. Aktsiisid. [online]. 17. August 2017 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/maksu-ja-tollipoliitika/aktsiisid. 
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Graf 3-7: Minimální sazba spotřební daně u cigaret v Estonsku v období 2013 – 2017, 

zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: http://ec.europa.eu/, https://circabc.europa.eu 

 

Jaký vliv to mělo na výnos spotřební daně z tabáku, ukazuje Graf 3-8. Největší příjem 

z tabákové daně přinesl do rozpočtu rok 2016. V návrhu rozpočtu pro rok 2017 se očekával 

větší výnos z této daně než ve skutečnosti, kdy se získalo 197 milionů eur.73 

 

 

Graf 3-8: Výnos spotřební daně z tabáku v Estonsku v období 2013 – 2017, 

zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: https://news.err.ee, https://stats.oecd.org 

 

Od 01. ledna 2018 alternativní tabákové výrobky včetně elektronických cigaret 

podléhají spotřební dani podle zákona o alkoholu, tabáku, palivu a elektřině. Sazba 

                                                
73 Err.ee. VAHTLA, Aili. Estonia's 2017 excise revenue falls €88 million short. [online]. 08.02.2018 

[cit. 2018-03-05]. Dostupné z: https://news.err.ee/681821/estonia-s-2017-excise-revenue-falls-88-million-short. 

 



37 
 

elektronických cigaret se rovná 0,2 EUR/ml, náhrada za tabák v podobě minerálních kamínků 

činí 76,84 EUR/kg a u ostatních alternativních tabákových výrobků - 0,2 EUR/g.74 

 

3.1.4.2 Omezení reklamy 

Zákon o reklamě zakazuje propagaci tabákových výrobků. Zákaz se nevztahuje  

na prezentaci zboží na veletrhu nebo v  publikacích určených pro odborníky v této oblasti.75  

Dále zákon o tabáku vymezuje, že tabákové výrobky nesmí být sponzorovány  

na akcích.76 Výjimky zákony nestanovují ani na billboardech, v kinech a tak dále. 

 

3.1.5 Ostatní země EU 
Tabák je velmi častou příčinou úmrtí. Každým rokem podlehne přibližně 700 000 lidí 

na nemoci spojené s kouřením ve 28 členských státech EU. Z toho 28 % populace kouří a až 

94 % všech kuřáků začne kouřit v mladém věku. Je to jeden z hlavních důvodů, proč EU 

vypracovává směrnice zaměřené na snížení spotřeby tabákových výrobků. Mnoho evropských 

zemí, prostřednictvím právních předpisů, částečně povoluje kouření na uzavřených veřejných 

místech, a to v oddělených kuřáckých místnostech s efektivním ventilačním systémem  

a jinými podmínkami. Některé státy uplatňují úplný zákaz kouření v těchto oblastech. Jsou to 

Bulharsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Malta, Španělsko a Spojené království.77  

 

3.1.5.1 Daně 
Minimální sazby spotřební daně z cigaret v EUR/1000 kusů ukazuje Tabulka 3-1. Jak 

vidíme, v roce 2017 jsou nejméně zdaněné tabákové výrobky v Bulharsku, Chorvatsku, 

Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Rumunsku a na Slovensku. Většina členských zemí používá 

                                                
74 Raamatupidaja.ee. Alternatiivsete tubakatoodete käitlemine ja aktsiisiga maksustamine alates 

01.01.2018. [online]. 24. juuli 2017 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
http://www.raamatupidaja.ee/uudised/2017/07/24/alternatiivsete-tubakatoodete-kaitlemine-ja-aktsiisiga-
maksustamine-alates-01012018. 

75 Riigi Teataja. Reklaamiseadus. [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012011017. 

76 Riigi Teataja. Tubakaseadus. [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/903024?leiaKehtiv. 

77 Surfertoday. European Union calls for smoking ban on beaches. [online]. 30 March 2017 [cit. 2018-
03-05]. Dostupné z: https://www.surfertoday.com/environment/13536-european-union-calls-for-smoking-ban-
on-beaches. 
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sazby pohybující se od 110 - 230 EUR/1000 ks. Cigarety jsou nejvíce zatížené spotřební daní 

v Irsku a Spojeném království, kde je sazba kolem 300 EUR/1000 ks. 

Stát 
Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 
Rakousko 115,55 123,10 128,97 134,69 139,73 
Belgie 137,71 148,11 154,46 161,96 168,46 
Bulharsko 75,67 75,67 75,67 82,32 85,90 
Kypr 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 
Dánsko 159,37 n/a n/a n/a n/a 
Řecko 115,00 117,50 117,50 117,50 117,50 
Španělsko 119,10 128,65 128,65 128,65 131,50 
Finsko 146,00 161,50 177,00 200,00 223,00 
Chorvatsko   78,59 84,79 84,82 89,40 
Maďarsko 87,40 84,17 90,24 89,51 94,75 
Irsko 271,91 275,62 289,98 307,61 307,61 
Itálie 144,65 144,65 n/a n/a 175,54  
Litva 67,19 74,14 77,91 85,00 90,00 
Lucembursko 105,00 113,95 113,95 113,95 116,00 
Lotyšsko 74,69 85,60 89,80 93,70 99,00 
Malta 127,50 135,00 150,00 160,00 165,00 
Nizozemsko 175,71 176,75 181,49 181,58 181,59 
Portugalsko 122,09 125,50 127,97 133,18 127,97 
Rumunsko 79,00 79,00 90,64 94,61 94,94 
Švédsko n/a n/a n/a n/a n/a 
Slovinsko 90,00 106,00 106,00 106,00 111,00 
Slovensko 91,00 91,00 91,00 91,00 96,50 
Spojené 
království n/a n/a n/a n/a 307,65 
Tabulka 3-1: Minimální sazba spotřební daně u cigaret v EU v období 2013 – 2017, 

poznámka: n/a: údaje nezjištěny, zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: http://ec.europa.eu/, 

https://circabc.europa.eu 

 

Jak bylo zmíněno dříve, EU připravuje zdanění e-cigaret a alternativních tabákových 

výrobků v roce 2019. Ovšem pár států se rozhodlo uvalit spotřební daň na tyto produkty již 

nyní. Vlastní daň z elektronických cigaret zavedly státy: Itálie, Portugalsko, Rumunsko, 

Slovinsko, Lotyšsko, Maďarsko, Finsko, Řecko a Chorvatsko.78 V květnu 2017 Slovensko 

                                                
78 Le Monde du Tabac. Commission européenne : rien ne bouge sur la fiscalité tabac. [online]. 13 jan 

2018 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: http://www.lemondedutabac.com/commission-europeenne-rien-ne-bouge-
sur-la-fiscalite-tabac/. 
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zdanilo ve výši 73,90 EUR/kg bezdýmné tabákové výrobky.79 

 

3.1.5.2 Omezení reklamy 
Ačkoliv stále více zemí omezuje propagaci těchto výrobků a některé z nich zakázaly 

reklamu tabáku v místě prodeje, tabákový průmysl zaměřuje svou pozornost na samotný 

obal.80 Studie prokázaly, že u balení cigaret existuje řada faktorů, jako velikost, tvar, barvy  

a loga, ovlivňující spotřebitelské chování. Proto se ve Spojeném království a Irsku začaly 

používat obyčejné obaly. V Maďarsku budou platit od roku 2018 a ve Slovinsku od roku 

2020.81 

  

                                                
79 Vapor Products Tax. GAMBACCINI, Philip. Europe seeks a clearer vision on future of e-cigarette 

taxation policy. [online]. December 20, 2016 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 
https://vaporproductstax.com/2016/12/20/clearer-cigarette-taxation/. 

80 World Health Organization. Evidence brief – Tobacco point-of-sale display bans. [online]. ©2018 
[cit. 2018-03-05]. Dostupné z: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-
prevention/tobacco/publications/2017/evidence-brief-tobacco-point-of-sale-display-bans. 

81 European Respiratory Journal. Plain packaging of tobacco products in the European Union: an EU 
success story? [online]. 2017 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: http://erj.ersjournals.com/content/50/5/1701232. 
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4 Porovnání regulace v České republice a v právu EU 
Ačkoliv členské státy implementují směrnice EU do svých právních předpisů, existují 

rozdíly v regulaci prodeje tabákových výrobků. Je to převážně tím, že státy disponují i svou 

vlastní legislativou, mají odlišné zvyky a tak dále. 

Česká republika a Francie má několik zákonů zabývajících se tabákem. A stejně jako 

Estonsko upravuje oblast reklamy a daní zvlášť. Kdežto Polsko má většinu informací 

v jednom zákoně. Německo také odděluje prodej tabáku z hlediska daní a reklamy. Ovšem 

každý spolek země řeší tuto problematiku po svém prostřednictvím vlastních právních 

předpisů. Navíc je poměrně neobvyklé, že pravidla pro nezletilé osoby jsou soustředěny  

do jednoho předpisu (zákon o ochraně mládeže zakazující například prodej nikotinu 

nezletilým). 

Jednotlivé země mají mnohé společné ve věci, kde se smí kouřit a kde ne (například 

zákaz kouření v hromadné dopravě). Ovšem pokud se zaměříme na konkrétní rozdíly 

v legislativě, zjistíme následující. Úplný zákaz kouření v gastronomii vyžaduje ČR (netýká  

se e-cigaret), Francie a některé spolky Německa. V Polsku i Estonsku jsou povoleny kuřácké 

místnosti za určitých podmínek. V zábavních prostorech je kouření tabákových výrobků v ČR 

a Francii zakázáno, v Polsku a Estonsku povoleno, pokud je zařízená místnost vyhrazená pro 

kuřáky s odvětráváním. Německo je opět rozděleno v této problematice. Na veřejných 

místech (třeba před školní budovou) se v ČR kouřit nesmí. Tentokrát se Francie připojila 

k Polsku a Estonsku, které udělují výjimky – prostory pro kuřáky.  

 

4.1 Rozdíly v regulaci 
V této části práce porovnáme jednotlivé země EU, kterým jsme se věnovali blíže 

v kapitole 3. Provedeme tedy komparaci národních předpisů České republiky s Polskem, 

Francií, Německem a Estonskem z hlediska daní a reklamy. 

 

4.1.1 Daně 
Základní sazba DPH se ve vybraných zemích pohybuje od 19 – 23 %.  

Směrnice Rady č. 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových 

výrobků stanovuje od roku 2014 minimální sazbu spotřební daně pro cigarety  

na 90 EUR/1000 ks. V Grafu 4-1 vidíme, že všech pět států toto kritérium splňuje. Avšak 
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minima z této daně se (nejen v roce 2017) velmi odlišují. Česká republika a Polsko používá 

nízké sazby. To samé by se ještě dalo říct také o Estonsku. Ovšem Německo  

se 157,10 EUR/1000 ks cigaret již dosahuje na vyšší zdanění. Nicméně ani zdaleka  

se nevyrovná Francii, která stanovila minimum spotřební daně na ohromnou částku  

231 EUR/1000 ks cigaret. Což je 2x více než směrnice Rady č. 2011/64/EU požaduje. 

 

Graf 4-1: Minimální sazba spotřební daně z cigaret v pěti zemích EU v roce 2017, 

zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: informací teoretické části práce 

 

Shrneme-li veškeré údaje zemí EU, dostaneme výsledek zobrazený v Grafu 4-2. 

V roce 2017 jsou sazby ve výši od 85,90 -  307,65 EUR/1000 ks. Ačkoliv Bulharsko  

a Chorvatsko nesplňují minimum 90 EUR/1000 ks, směrnice Rady č. 2011/64/EU dovoluje 

právě těmto zemím odklad do 31. prosince 2017, aby se stihly přizpůsobit (podmínku splnily 

obě země k 1. lednu 2018).82 

 

Graf 4-2: Minimální sazba spotřební daně z cigaret v zemích EU v roce 2017, 

poznámka: údaje nedostupné u Švédska a Dánska, zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: 

https://circabc.europa.eu, http://www.edimark.fr 

                                                
82 European Commission. EXCISE DUTY TABLES: Part III - Manufactured Tobacco [online]. Belgium, 

2018 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/tobacco_pr
oducts/rates/excise_duties-part_iii_tobacco_en.pdf. 
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Dále bylo směrnicí umožněno toto přechodné období Polsku, Estonsku, Lotyšsku, 

Litvě, Maďarsku, Rumunsku a Řecku. Z Grafu 4-2 si můžeme všimnout, že země 

nepotřebovaly prodlouženou lhůtu a minimální sazbu ro cigarety již zavedly dříve.  

Po přepočtu národní měny na eura lze vydedukovat, že Polsko již od roku 2014 uplatňuje  

90 EUR/1000 ks.83 O Estonsku to platí též. Z Tabulky 4-1 (kapitola 3) zjistíme, že Maďarsko 

a Rumunsko zavedlo sazbu od roku 2015. Lotyšsko o rok později a Litva v roce 2017.  

Jestliže se většině států podařilo úspěšně zakomponovat minimální sazbu do své 

legislativy prakticky ihned, totéž se nedá říct o České republice. Pakliže nepožádala o delší 

termín, ČR stanovila sazbu na 2,25 Kč/1 ks k 1. lednu 2014, což bylo při kurzu (k 1. říjnu 

2013, 1EUR = 25,647 CZK) tehdy 87,73 EUR/1000 ks cigaret. Tohle představovalo problém, 

neboť ČR hrozily sankce z důvodu nesplnění požadavku směrnice. Muselo se tedy rychle 

jednat a tak vláda připravila návrh zákona (č. 201/2014 Sb., kterým se mění zákon  

o spotřebních daních), jež umožňoval napravení vzniklé situace. Minimální sazba daně  

se zvýšila na 2,37 Kč/1 ks a vstoupila v platnost 26. září 2014. Směnný kurz se vyhlašuje 

Úředním věstníku EU k 1. říjnu (pracovního dne). Proto bylo důležité, aby novela nabyla 

platnosti do 30. září. Poněvadž při výši 2,37 se použil kurz 25,647 CZK/EUR a sazba vyšla  

na 92,4 eur. S účinností od 1. prosince 2014 byla sazba již v souladu s požadavky směrnice. 

Na rok 2015 ČR využila ustanovení směrnice, které dovolovalo při ročních úpravách 

národních sazeb ponechat stávající sazby, pokud nedojde k poklesu národního daňového 

zatížení o více než 5 eur nebo 5 % z 90 eur (rozhodná je nižší částka). Důvodem opatření je 

především znehodnocení národní měny vůči euru. Směnný kurz k 1. říjnu 2014 byl stanoven 

na 27,502 CZK/EUR a při sazbě 2,37 se minimum EU rovná 86,2 EUR/1000 ks. To znamená, 

že pokles daňového zatížení je menší než 5 % z 90 eur, a proto ČR může využít roční odklad 

a další sazbu spotřební daně upravit k 1. lednu 2016.84 V roce 2016 se minimální sazba 

spotřební daně z cigaret rovnala 2,52 Kč/1 ks (Graf 2-1, kapitola 2), tedy 92,74 eurům  

                                                
83 European Commission. EXCISE DUTY TABLES: Part III - Manufactured Tobacco [online]. Belgium, 

2014 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 
https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/Taxation%20%26%20Customs%20Union/Archived%20Excise%20D
uty%20Tables/Library/2014/III-Tobacco_July2014%20final.pdf. 

84 Hospodářská komora České republiky. Důvodová zpráva [online]. ©2017 [cit. 2018-04-08]. 
Dostupné z: https://www.komora.cz/files/uploads/att/files/14884/zd_KORN9U8AJZMN.doc. 

 



43 
 

za 1000 kusů (kurz: 27,173 Kč za euro).85 Na následující rok platila částka ve výši  

2,57 Kč = 95,1112 eur (kurz: 27,021 Kč za euro).86 

Výnos spotřební daně z tabáku mezi ČR (Graf 2-2), Polskem (Graf 3-2), Francií (Graf 

3-6), Německem (Graf 3-4) a Estonskem (Graf 3-8) závisí obzvláště na výši minima z této 

sazby daně, ale klíčovou roli zde hrají i spotřebitelé. Podíl osob pro rok 2017 na spotřebu 

tabákových výrobků v daných zemích můžeme vidět v Příloze č. 1. Důvodem proč má 

Švédsko pouze 7 % podíl je ten, že obyvatelstvo užívá snus (druh žvýkacího tabáku), jehož 

prodej EU zakazuje s výjimkou právě Švédska.87 Největší podíl drží Belgie s 38 %. I když ČR 

patří k zemím s nízkou minimální sazbou spotřební daně, její účast na spotřebě se řadí mezi 

nejvyšší – 33 %. U Německa je to 31 %, Estonsko – 30 %, Francie – 28 % a Polsko 21 %.88 

V ČR činil výnos spotřební daně z tabáku v roce 2017 kolem 55,7 miliard Kč, při 

přepočtu na eura: 2,172 miliard, u Polska se jednalo o 4,258 miliard eur. Při srovnání, ČR  

a Polsko jsou si nejblíže, co se výnosu a minima sazby daně týče. Ovšem i přes to má Polsko 

pouze dvakrát větší výnos než ČR. Velmi důležitým faktorem zde sehrála spotřeba 

tabákových výrobků, neboť kdyby v Polsku více kouřili, měli by pravděpodobně ještě větší 

přínos - pokud si to rozložíme dle počtu obyvatel, v ČR žije zhruba 10,5 milionů lidí a Polsku 

38 milionů lidí, což je značný rozdíl. Německo i Francie se liší v podílu osob na spotřebě 

tabákových produktů o 3 %, a ačkoliv ve výši minimální sazby spotřební daně je rozdíl asi  

70 eur za 1000 kusů cigaret, výnos mají hodně podobný – Německo 14,381 a Francie  

11,4 miliard eur. Možnou příčinou by mohlo být příliš vysoké zdanění u Francie. Estonsko 

vytěžilo z daně pouhých 0,197 miliard eur, na rozdíl od jiných zemí. Přitom ke kouření tabáku 

se hlásí 30 % obyvatel. Ovšem je třeba brát v potaz celkový počet lidí v této zemi, což je  

1,3 milionů, a to je pravděpodobně důvodem nízké výše výnosu.89 

                                                
85 European Commission. EXCISE DUTY TABLES: Part III - Manufactured Tobacco [online]. Belgium, 

2016 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/excise_duties-part_iii_tobacco_en.pdf. 

86 European Commission. EXCISE DUTY TABLES: Part III - Manufactured Tobacco [online]. Belgium, 
2017 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: https://circabc.europa.eu/sd/a/6b755f01-9297-4670-a97b-
c86c28fd8636/III%20Tobacco%20January%202017.pdf. 

87 Bloomberg. NOCERA, Joe. Sweden Figured Out How to Stop People From Smoking [online]. 2017 
[cit. 2018-04-08]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-06-08/sweden-figured-out-how-
to-stop-people-from-smoking. 

88 Statista. Share of individuals who currently smoke cigarettes, cigars, cigarillos or a pipe in selected 
European countries in 2017 [online]. 2017 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 
https://www.statista.com/statistics/433390/individuals-who-currently-smoke-cigarettes-in-european-countries/. 

89 Členské státy EU. Přehled členských států Evropské unie (EU) [online]. ©od 2010 [cit. 2018-04-08]. 
Dostupné z: https://www.clenskestaty.eu/. 



44 
 

Jak zdanit nové tabákové výrobky plánuje ministerstvo financí ČR už pár měsíců,  

ale produkty typu iQOS stále nepodléhají spotřební dani. Zatím se očekává, že výrobky budou 

zdaněny na základě váhy tabáku.90  

Na e-cigarety a jiné inovativní produkty je uvalena daň v Estonsku od roku 2018. 

V Polsku se toho dočkají o rok později. Francie a Německo čekají na rok 2019, kdy se EU 

zaměří na zdanění těchto výrobků. A jak již bylo uvedeno dříve, pár států (Slovensko, Itálie, 

Maďarsko a tak dále) se zdaněním neotálelo. Státy by rozhodně neměly odkládat stanovení 

sazeb u e-cigaret a nových tabákových výrobků. Nejenže přijdou o část příjmu, ale tím že není 

uvalena spotřební daň, někteří kuřáci nahradí cigarety těmito produkty. 

 

4.1.2 Reklama 
Prodej tabákových výrobků je podpořen reklamou, která vyvolává v lidech různorodé 

emoce. Na některé osoby propagace tabáku nepůsobí vůbec, jiní se nadchnou a uvažují  

o koupi. Tabákový průmysl je závislý na právních předpisech dané země ohledně způsobu 

prezentace zboží. Vlády se rozhodují i podle počtu kuřáků, omezují reklamu, neboť náklady 

s tímto spojené jsou vysoké – například na vynaložení léčby na nemoci způsobené 

kouřením.91 Regulace reklamy má za následek pokles kuřáků. Kromě toho i takové obrázky 

(kombinované zdravotní varování) na produktech, zavedené směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2014/40/EU, značně přispívají ke snížení spotřeby nebo k omezení zapalování cigaret 

uvnitř domova v přítomnosti nekuřáků.92  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU zakazuje především reklamu 

v televizi a videích. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/33/ES se zaměřuje  

na sponzorství, rozhlasové vysílání, tisk a služby informačních společností. Ostatní možnosti 

prezentování produktů z tabáku je na daném státě. Z Tabulky 4-1 můžeme vidět jasný přehled 

                                                
90 HALÓ. BRANÝ, Petr. Cigareta, na níž nevydělají ani kuřáci, ani stát [online]. 2018 [cit. 2018-04-

08]. Dostupné z: http://www.halonoviny.cz/articles/view/47378347. 
91 Deník.cz. ČTK. V Německu klesá spotřeba cigaret, ubývá mladých kuřáků [online]. 2015 [cit. 2018-

04-08]. Dostupné z: https://www.denik.cz/ze_sveta/v-nemecku-klesa-spotreba-cigaret-ubyva-mladych-kuraku-
20151104.html. 

92 WHO. Tobacco [online]. 2018 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/. 
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zemí upravující reklamu tabákových výrobků. Nejvíce regulovanou oblastí je Estonsko.93 ČR, 

Polsko a Francie umožňují propagaci pouze v místě prodeje.94 

 

T 

T
       

 

 

 

Tabulka 4-1: Přehled povolené reklamy v pěti zemích EU, 

zdroj: vlastní zpracování, údaje čerpány z: informací teoretické části práce 

 

EU se již od začátku zabývá regulací v této problematice, ovšem v případu ve věci 

C‑376/98 udělala chybu, kdy chtěla zakázat skoro veškerou reklamu na tabákové výrobky. 

Zajímavostí je, že námitku podalo Německo. Země, která povoluje více možností, jak 

prezentovat tabákové výrobky než ostatní státy. Po 18. hodině je možné vysílat reklamy 

v kině. Billboardy a plakáty jsou přípustné též. Rovněž mají kuřáci šanci zhlédnout svou 

oblíbenou značku cigaret v trafikách. Nicméně i přesto, že spolková země připouští spoustu 

možností propagovat tabákové produkty, nižší počet nezletilých kuřáků bychom našli spíše 

v Německu než ve Francii.95 

 

4.2 Zhodnocení 
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) tabák zabíjí více než 7 milionů lidí 

každý rok na celém světě. Z toho 6/7 je výsledkem přímého užívání tabáku a 1/7 tvoří ti, co 

jsou vystaveni pasivnímu kouření. Většina kuřáků žije v zemích s nízkým nebo středním 

příjmem, kde je právě největší zatížení na nemoci způsobené tabákem. Mnozí z nich si taky 

                                                
93 CiteSeerX. TAAL, Anneli, Raul KIIVET and Teh-Wei HU. The Economics of Tobacco in 

Estonia [online]. 2004 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.528.3588&rep=rep1&type=pdf. 

94 TOBACCO CONTROL LAWS. LEGISLATION [online]. [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 
https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation. 

95 Le Monde du Tabac. Allemagne : peut-être une interdiction de la publicité tabac … en 2020 [online]. 
2016 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: http://www.lemondedutabac.com/allemagne-peut-etre-une-interdiction-de-
la-publicite-tabac-en-2020/. 

  TV/Rozhlas Kino Billboardy Letáky/Plakáty Tisk Místo 
prodeje Sponzorování 

ČR ne ne ne ne ne ano ne 
Polsko ne ne ne ne ne ano ne 
Německo ne ano ano ano ne ano ne 
Francie ne ne ne ne ne ano ne 
Estonsko ne ne ne ne ne ne ne 
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uvědomují, jaké riziko podstupují, když si zapálí cigaretu či doutník a chtějí s touto závislostí 

přestat. K tomu jsou určená různá odborná poradenská centra.96  

Je důležité najít správnou míru mezi snížením počtu kuřáků kvůli vysokým nákladům 

a získáním zdroje příjmů z daní. Vyšší daně z tabáku často vedou ke snížení spotřeby. Ovšem 

zase příliš nadsazená cena cigaret a podobných výrobků směřuje k pašování zboží. Přibližně 

každá desátá cigareta nebo jiný tabákový výrobek pochází z nelegálního trhu. V roce 2016  

se jednalo o 48 miliard pašovaných cigaret v EU a členské státy tak přišly zhruba o 10 miliard 

eur. Mezi země s nejnižším výskytem nezákonných cigaret patřila ČR, naopak Lotyšsko, 

Litva, Řecko nebo Irsko si vedly nejhůře.97  

Omezení v reklamním průmyslu sice způsobují pokles spotřebitelů, avšak ti co si 

chtějí zakoupit tabák, tak učiní navzdory tomu. Výborným nápadem v tomto odvětví je 

neutrální balení cigaret, které svým vzhledem nelákají nezletilé na kouření tolik, jako klasické 

obaly. 

Odpověď na otázku, proč je regulovaný prodej tabákových výrobků, již známe. 

Vysoké náklady ať už na léčbu či poradenství, černý trh nebo snížení počtu kuřáků – převážně 

mladší generace, výnos do rozpočtu z daní a tak dále. To vše jsou důvody, proč země vydávají 

právní předpisy.  

  

                                                
96 WHO. Tobacco [online]. 2018 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/. 
97 Aktuálně.cz. ČTK. Nelegálních cigaret Češi loni vykouřili téměř půl miliardy. Jejich podíl patří k 

nejnižším v Evropě [online]. 2017 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nelegalnich-cigaret-cesi-loni-vykourili-temer-pul-
miliardy/r~83d10cd4654e11e784840025900fea04/. 
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5 Závěr 
Tabákové výrobky jsou hojně diskutovaným tématem v několika oblastech. Předně  

ze zdravotního hlediska, kdy se do těla dostává nikotin způsobující závislost na tomto 

produktu nebo ještě hůře nemoci z tabáku. Mnoho jedinců řeší kouřením cigaret či doutníků 

svůj stres. Ačkoliv existují poradenská centra a jiné způsoby pomoci, záleží na vůli člověka, 

zda je ochoten vzdát se neřesti. Dále kouření mezi nezletilými je důležitým bodem  

na programu EU. I když je zákaz prodeje tabákových výrobků mladším 18 let, nezabrání to 

často těmto osobám sehnat si daný produkt. Proto se EU i státy snaží tomuto zamezit 

především prostřednictvím zákazů reklamy. Propagace může lákat děti ke kouření. Také příliš 

vysokou spotřebu tabáku v některých státech je potřeba regulovat. Země to vědí a zvyšují 

minimální sazbu spotřební daně. 

Cílem diplomové práce bylo provedení analýzy v regulaci prodeje tabákových 

výrobků v České republice a několika zemích v EU z hlediska reklamy a daní. V teoretické 

části jsem převážně vyhledávala informace týkající se tabáku, které jsem zakomponovala  

do jednotlivých kapitol. Jednalo se hlavně o zjišťování právních předpisů v České republice, 

Polsku, Německu, Francii a Estonsku, ze kterých jsem pak vycházela v regulaci prodeje 

tabákových výrobků. Vybrala jsem si pouze čtyři země EU, jež jsem zkoumala podrobněji, 

neboť další země by už práce nestačila pojmout. Také jsem se zaměřila na omezení reklamy 

tabáku a výši sazby spotřební daně a DPH u každého státu.  

Pomocí údajů z teoretické části jsem porovnávala uvedené země v praktické části. 

Zjistila jsem, že směrnice EU ukládají zemím mnoho zákazů a povinností, které musí začlenit 

do své legislativy. Ovšem jednotlivé státy jsou často napřed před EU a navrhují vlastní 

zákony pomáhající k lepší regulaci prodeje tabákových produktů – například neutrální balíčky 

cigaret ve Francii nebo zákaz propagace zboží na plakátech ve většině zemí. Cíl byl splněn. 

Téma, jež jsem si vybrala, mě již od začátku diplomové práce zaujalo a nezměnilo  

se to ani na konci. Očekávala jsem, že nenajdu moc rozdílů z důvodu podobné kultury. Také 

tím, že se státy řídí právními předpisy EU, bych spíše předpokládala větší shody mezi 

členskými zeměmi. Shody jsem skutečně nalezla. Avšak nakonec se mi podařilo objevit více 

odlišností, například u výše minimální sazby spotřební daně z cigaret či míst, kde se smí 

kouřit. Dále otázka zdanění nových tabákových výrobků zůstala jaksi v zapomnění, poněvadž 

ČR stále připravuje návrh zákona. Naproti tomu třeba Estonsko spotřební daň uplatňuje. 

Hypotézu se mi podařilo splnit napůl. 
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Seznam zkratek 

 

AK Arbitrážní komise 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

IQOS I Quit Ordinary Smoking 

RPR  Rada pro reklamu 

RRTV  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

WHO World Health Organization 

ZSpD  Zákon o spotřebních daních  
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