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81

VYHLÁŠKA

ze dne 14. března 2019

o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy

Ministerstvo financí stanoví podle § 16 odst. 2
zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České
republiky, ve znění zákona č. 80/2019 Sb.:

§ 1

Vzory služebního průkazu
v orgánu finanční správy

(1) Vzor služebního průkazu státního zaměst-
nance v orgánu finanční správy (dále jen „služební
průkaz státního zaměstnance“) je uveden v příloze
č. 1.

(2) Vzor služebního průkazu zaměstnance
v orgánu finanční správy vykonávajícího činnosti,
které zahrnuje státní služba podle zákona o státní
službě (dále jen „služební průkaz zaměstnance“), je
uveden v příloze č. 2.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního
průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy
České republiky.

2. Vyhláška č. 430/2012 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu
zaměstnance v orgánu Finanční správy České
republiky.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vy-
hlášení.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 81/2019 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 81/2019 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2019

o tabákových nálepkách

Ministerstvo financí stanoví podle § 129
písm. a) až f) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění zákona č. 80/2019 Sb.:

§ 1

Rozměr tabákové nálepky

Tabáková nálepka má tyto rozměry:

a) 16 mm x 32 mm, nebo

b) 20 mm x 44 mm.

§ 2

Náležitosti tabákové nálepky

(1) Tabáková nálepka má tyto náležitosti:

a) v případě cigaret

1. velké písmeno abecedy charakterizující
sazbu spotřební daně,

2. počet kusů v jednotkovém balení určeném
k přímé spotřebě a

3. cenu pro konečného spotřebitele,

b) v případě doutníků a cigarillos

1. velké písmeno abecedy charakterizující
sazbu spotřební daně a

2. počet kusů v jednotkovém balení určeném
k přímé spotřebě,

c) v případě tabáku ke kouření

1. velké písmeno abecedy charakterizující
sazbu spotřební daně a

2. množství tabáku v jednotkovém balení urče-
ném k přímé spotřebě v gramech,

d) v případě zahřívaných tabákových výrobků

1. velké písmeno abecedy charakterizující
sazbu spotřební daně,

2. množství tabáku v zahřívaných tabákových
výrobcích v jednotkovém balení určeném
k přímé spotřebě v gramech zaokrouhlené
na jedno desetinné místo; toto množství se
uvede s přesností na jedno desetinné místo, a

3. počet kusů v jednotkovém balení určeném
k přímé spotřebě.

(2) Náležitosti tabákové nálepky jsou vytištěny
černou barvou na obou stranách tabákové nálepky
rovnoběžně s kratšími stranami tabákové nálepky.

§ 3

Vzor tabákové nálepky

(1) Vzor tabákové nálepky je tvořen ofsetovým
ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubo-
tiskem.

(2) Ofsetový ceninový podtiskový rastr

a) je tištěn kombinací ofsetových barev světle šedé,
světle zelené a žluté, které společně tvoří jed-
notný celek, a

b) obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světle-
modrou ofsetovou barvou s opakujícím se tex-
tem „ČESKÁ REPUBLIKA“.

(3) Liniovým hlubotiskem je v šedé barvě vy-
tištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný
stočenými tabákovými lístky překrytými ve střední
části tabákové nálepky oválem, ve kterém se při na-
klopení nálepky zobrazí písmena „CZ“.

§ 4

Vyobrazení tabákových nálepek

Vyobrazení tabákových nálepek jsou uvedena
v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Umístění tabákové nálepky

(1) Tabáková nálepka se nalepí rubovou stra-
nou na jednotkové balení určené k přímé spotřebě
způsobem, který vyloučí její opakované použití.

(2) Tabáková nálepka musí být umístěna pod
průhledný přebal jednotkového balení, pokud se
tento přebal používá.
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§ 6

Objednávání tabákových nálepek

(1) V objednávce tabákových nálepek odběratel
uvede druh tabákového výrobku, pro který jsou ta-
bákové nálepky určeny, rozměr a náležitosti tabáko-
vých nálepek a jejich počet, který u

a) cigaret nebo zahřívaných tabákových výrobků
odpovídá násobkům počtu tabákových nálepek
na jednom archu,

b) doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření od-
povídá násobkům čísla

1. 15 v případě tabákových nálepek o rozměru
16 mm x 32 mm, nebo

2. 11 v případě tabákových nálepek o rozměru
20 mm x 44 mm.

(2) Formulář objednávky tabákových nálepek
je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 7

Odběr tabákových nálepek

(1) Odběratel odebírá tabákové nálepky v arších
formátu 500 mm x 450 mm. Na jednom archu je
vytištěno

a) 375 ks tabákových nálepek v případě tabákové
nálepky o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo

b) 220 ks tabákových nálepek v případě tabákové
nálepky o rozměru 20 mm x 44 mm.

(2) Tabákové nálepky pro doutníky, cigarillos
nebo tabák ke kouření může odběratel odebírat také
na části archu v množství odpovídajícím násobkům
čísla

a) 15 v případě tabákových nálepek o rozměru
16 mm x 32 mm, nebo

b) 11 v případě tabákových nálepek o rozměru
20 mm x 44 mm.

(3) Pokud na základě požadavku odběratele
vydá pověřený správce daně tabákové nálepky na
vratné paletě, je odběratel povinen uhradit zálohu
ve výši pořizovací ceny této palety. Záloha na vrat-
nou paletu se odběrateli vrátí při vrácení této palety.

§ 8

Evidence tabákových nálepek

(1) Odběratel vede evidenci odebraných, pou-
žitých a vrácených tabákových nálepek na formuláři

pro vedení evidence, a to samostatně pro tabákové
nálepky stejného druhu tabákového výrobku, pro
který jsou tyto tabákové nálepky určeny, a stejných
rozměrů a náležitostí.

(2) Formulář pro vedení evidence podle od-
stavce 1 je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 9

Oznámení výsledku inventury
tabákových nálepek

Odběratel oznámí výsledek inventury tabáko-
vých nálepek na formuláři, který je uveden v příloze
č. 4 k této vyhlášce.

§ 10

Vracení tabákových nálepek

(1) Nepoužité nebo poškozené tabákové ná-
lepky odběratel vrací

a) vylepené na formuláři, který je uveden v příloze
č. 5 k této vyhlášce, pokud se jedná o tabákové
nálepky stejného rozměru se stejnými náleži-
tostmi tabákové nálepky,

b) v arších, pokud je zachován plný počet tabáko-
vých nálepek, nebo

c) stohované a páskované v balíčcích, pokud se
jedná o nepoužité nařezané tabákové nálepky
stejného rozměru se stejnými náležitostmi tabá-
kové nálepky.

(2) Vrací-li se tabákové nálepky v arších, uvede
odběratel na okraj lícové strany každého archu svou
obchodní firmu nebo název a podepíše ho. Pověřený
správce daně uvede na každý arch datum a jméno
úřední osoby pověřeného správce daně, která svým
podpisem na každý arch stvrdí jeho převzetí.

(3) Vrací-li se tabákové nálepky stohované
a páskované v balíčcích, přiloží odběratel k balíčkům
prohlášení, které podepíše, a uvede v něm údaje
o počtu balíčků, počtu, rozměru a náležitostech ta-
bákových nálepek v jednotlivých balíčcích a celko-
vém počtu tabákových nálepek a svou obchodní
firmu nebo název. Pověřený správce daně uvede na
prohlášení datum a jméno úřední osoby pověřeného
správce daně, která podpisem na prohlášení stvrdí
převzetí tohoto prohlášení a tabákových nálepek;
podpis úřední osoby pověřeného správce daně ne-
stvrzuje správnost údajů uvedených v prohlášení.
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§ 11

Oznámení vyhlášky Evropské unii

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-
tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 12

Přechodná ustanovení

(1) Pro tabákové nálepky vzorů č. 1 a 2 podle
vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a tabákové ná-
lepky podle této vyhlášky určené ke značení cigaret,
doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se po dobu
šesti týdnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky
použije vyhláška č. 110/2018 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Pro tabákové nálepky vzorů č. 1 a 2 podle
vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které byly ob-
jednány podle vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
nebo podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve znění účin-
ném k 14. únoru 2019, ale do dne předcházejícího
použití této vyhlášky pro tabákové nálepky určené
ke značení cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku ke
kouření podle odstavce 1 nebyly odebrány, se od
následujícího dne do dne do jejich odebrání použije

vyhláška, podle které byly objednány, ve znění účin-
ném ke dni předcházejícímu jejímu zrušení.

(3) Pro evidenci tabákových nálepek vzoru č. 1
podle vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které
byly objednány podle vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vy-
hlášky, nebo podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve
znění účinném k 14. únoru 2019, se od dne použití
této vyhlášky pro tabákové nálepky určené ke zna-
čení cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření
podle odstavce 1 do 31. prosince 2021 použijí vzory
tiskopisů uvedené v příloze č. 4 k vyhlášce č. 467/
/2003 Sb., ve znění účinném k 14. únoru 2019.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálep-
kách.

2. Vyhláška č. 268/2018 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vy-
hlášení.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/2019 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/2019 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 82/2019 Sb.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2019 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, Vydavatel-
ství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví –
Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal
– Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých
bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad
Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava
Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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