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Podíl nelegálních 
cigaret na celkové

spotřebě cigaret v ČR 

PAŠOVÁNÍ CIGARET OKRÁDÁ EVROPU O STOVKY MILIARD KORUN 

V POBALTÍ A V ŘECKU SE KOUŘÍ NEJVÍCE NELEGÁLNÍCH CIGARET  

MINIMÁLNÍ SPOTŘEBNÍ DAŇ (MET) 
V ČR PATŘÍ K NEJNIŽŠÍM V REGIONU 

3,2 %

(cca 1/4 plánovaných výdajů 
státního rozpočtu ČR pro rok 2016)

Celkový odhad ztrát zemí EU za rok 2015 způsobený distribucí nelegálních cigaret

11,3 mld.
EUR

1/4

(ČR patří v rámci EU k zemím 
s nejnižším výskytem nelegálních cigaret)

Podíl nelegálního tabáku 
na celkové spotřebě v ČR 
je osmkrát menší 
než v Lotyšsku (2015)

8x méně

Nejvyšší výskyt
nelegálního tabáku 
v EU

Minimální spotřební daň
(MET) na tisíc cigaret 
v sousedních zemích

29,3
%Lotyšsko

20,8
%Norsko

1.
Česká republika 92,74 EUR2.
Slovensko 91,00 EUR

3. Polsko 97,83 EUR
4. Rakousko 128,97 EUR
5. Německo 157,10 EUR

28,3
%Litva

97,83
EUR

91,00
EUR

92,74
EUR

128,97
EUR

Odhad ztráty ČR způsobený
distribucí nelegálních 
cigaret (2015)1,46 mld.

Kč

Cigarety, které jsou obvykle vyrobeny legálně,
ovšem s primárním účelem pašování mimo
zemi původu.

Za jistých okolností se mohou z některých zemí
vyvézt legálně, avšak během převozu do cílové
destinace jsou pašovány do zemí s malou 
či nelegální distribucí a prodávají se bez 
příslušné daňové známky (kolku).

Originální zboží koupené na území státu s nižším
zdaněním a v zájmu vyššího zisku nelegálně přeprodané
na trhu s vyšším zdaněním. Pro účely analýzy* se
vztahuje na zboží, které přesahuje daným státem
stanovenou míru legálního vývozu.

V principu rozlišujeme dva druhy kontrabandu:
individuální pašování nebo pašování ve velkém 
měřítku, za nímž zpravidla stojí organizovaný zločin.

Cigarety, které jsou nelegálně vyrobeny
a nelegálně se prodávají jiným subjektem než
vlastníkem příslušných ochranných známek.

Pro účely analýzy* nejsou data týkající se padělků
součástí kategorie kontraband. Příliv nelegálního
tabáku se značkami koncernů BAT, ITL, JTI a PMI 
je rozdělen mezi jednotlivé sekce padělků
a kontrabandu.

NELEGÁLNÍ CIGARETY NEJSOU JEN PADĚLKY 

Illicit whites -
cigarety 
vyrobené 
pro pašování

Značkové 
cigarety 
na černém 
trhu 

Cigarety 
bez řádného 
kolku 
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19,8
%Řecko

157,10
EUR

Každá desátá cigareta v EU je nelegální 


