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SPO 004 | Příklad ke spotřební 
dani z tabákových výrobků
podle právního stavu k 1. 1. 2020

Zadání
Hlídka mobilního dohledu Celní správy zjistila (po označení cvičeným celním psem) 18. června 
2019 při kontrole na silnici za Litomyšlí v malém nákladním automobilu 142 kartonů (karton = 10 
krabiček) neznačených padělků cigaret značky „LUPEN“ (krabička = 20 ks cigaret), 16 000 kusů volně 
balených cigaret v krabicích po 100 ks bez jakéhokoli označení a 3 krabice slisované směsi tabáku, 
každá byla o váze obsahu 4,5 kg. Řidič tyto tabákové výrobky převážel v tajné schránce pod falešnou 
podlahou nákladního prostoru automobilu bez jakýchkoli dokladů k těmto tabákovým výrobkům. 
Do protokolu o místním šetření řidič pan Červený uvedl, že je vlastníkem kontrolovaného motorového 
vozidla, provozuje autodopravu a přepravuje na základě objednávky použitý nábytek pořízený 
panem Novákem v bazaru nábytku v Letohradě. Obchod s použitým nábytkem patří panu Zelenému. 
Současně předložil objednávku na dopravu nábytku podepsanou panem Novákem a dodací list 
k nábytku, vystavený panem Červeným. K tabákovým výrobkům uvedl, že si není vědom toho, že 
tabákové výrobky přepravuje a ani neví o falešné podlaze v automobile, který zakoupil před dvěma 
měsíci od pana Růžového. Hlídka mobilního dohledu veškeré tabákové výrobky zajistila pro další 
řízení.
V průběhu dalšího řízení všichni ze zúčastněných tvrdili, že nevědí nic o původu tabákových výrobků 
ani o tajné schránce a žádný s nich se nepřihlásil k vlastnictví tabákových výrobků.
V celně-technické laboratoři bylo analýzou zjištěno, že směs tabáku obsahuje 90 % řezaného tabáku. 
Zbytek byl tabákový prach (1,5 %) a bylinné příměsi (8,5 %). Laboratoř rovněž provedla nakuřovací 
zkoušky, a jak tabáková směs, tak i oba typy cigaret byly způsobilé ke kouření. 
V době zajištění tabákových výrobků byla stanovena cenovým rozhodnutím cena jednotkového balení 
cigaret „LUPEN“ pro konečného spotřebitele ve výši 100 Kč. Za rok 2018 byl stanoven Ministerstvem 
financí vážený průměr ceny pro konečného spotřebitele 90 Kč (balení o 20 ks cigaret). 

Zadání úkolu:
1. Vypočtěte výši spotřební daně připadající na zjištěné tabákové výrobky.
2.  Definujte, kdy vzniká daňová povinnost. Vznikla v tomto případě? Lze v daném případě tento

okamžik jednoznačně určit?
3.  Lze na základě stávajících informací určit, kdo je plátcem spotřební daně, není-li znám vlastník

zjištěných tabákových výrobků?
4.  Vznikla v daném případě povinnost daň z nalezených tabákových výrobků, jejichž vlastník není

znám, přiznat a zaplatit? Pokud ano, k jakému datu a jaká je lhůta podání daňového přiznání
a pro zaplacení spotřební daně? Uveďte odkaz na příslušná ustanovení zákona o spotřebních
daních.

5.  Lze tyto zjištěné tabákové výrobky v případě, že budou propadnuty a stanou se majetkem státu,
prodat v rámci dražby uskutečněné správcem daně do tržní sítě, či pouze výrobci, který je
držitelem povolení k provozování daňového skladu k přepracování?

6.  Dopustil se některý ze zúčastněných deliktního jednání. Pokud ano, kdo, dle jakého ustanovení
a do jaké výše lze uložit pokutu.
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Řešení:
Ad 1) Vypočtěte výši spotřební daně připadající na zjištěné tabákové výrobky.
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