
 

 

 

EVROPSKÁ KOMISE 
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN 
 
 
 

Brusel 8. května 2020 

REV1 – nahrazuje oznámení ze dne 

7. října 2019. 

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM  

  

VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EVROPSKÉ UNIE A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU PRO 

TABÁKOVÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY 

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“
1
. 

Dohoda o vystoupení
2
 stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 2020

3
. 

Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře 

právo EU
4
.  

Během přechodného období budou EU a Spojené království jednat o dohodě o novém 

partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není však jisté, zda 

do konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a vstoupí v platnost. 

Případná dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z hlediska podmínek přístupu na 

trh velmi odlišný od účasti Spojeného království na vnitřním trhu
5
, v celní unii EU a v 

prostoru DPH a spotřební daně.  

Všechny zúčastněné strany, a zejména hospodářské subjekty se proto upozorňují na 

právní stav platný po skončení přechodného období (část A níže). V tomto oznámení jsou 

rovněž vysvětlena některá relevantní ustanovení o rozluce obsažená v dohodě o 

vystoupení (část B níže) a dále pravidla, která se po skončení přechodného období 

použijí v Severním Irsku (část C níže). 

Doporučení zúčastněným stranám: 

                                                 
1
  Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU. 

2
  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a 

Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda o 

vystoupení“). 

3
  Přechodné období může být přede dnem 1. července 2020 prodlouženo až o 1 nebo 2 roky (čl. 132 

odst. 1 dohody o vystoupení). Vláda Spojeného království možnost takovéhoto prodloužení prozatím 

vylučuje. 

4
  S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v 

souvislosti s tímto oznámením relevantní. 

5
  Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako 

jsou vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a 

kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se 

na dovoz a vývoz. 
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Za účelem řešení důsledků uvedených v tomto oznámení se zúčastněným stranám 

zejména doporučuje, aby se připravily na zvláštní požadavky pro zásilky mezi EU a 

Spojeným královstvím po skončení přechodného období. 

 

Upozornění: 

Toto oznámení se nezabývá: 

- pravidly EU týkajícími se nepřímého zdanění (spotřební daň a DPH), 

- pravidly EU týkajícími se ochranných známek a jejich vymáháním a 

- pravidly EU týkajícími se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství s nimi 

souvisejícího a audiovizuálních obchodních sdělení. 

K těmto aspektům se připravují nebo byla zveřejněna další oznámení
6
. 

A. PRÁVNÍ STAV PLATNÝ PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ 

Po skončení přechodného období se na Spojené království přestane vztahovat směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 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
7,

 
8,

 
9
. To má konkrétně tyto důsledky: 

1. INFORMOVÁNÍ O TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH A OZNAMOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH 

CIGARET DO SPOLEČNÉ VSTUPNÍ BRÁNY EU (EU-CEG) 

Článek 5 směrnice 2014/40/EU vyžaduje, aby výrobci a dovozci tabákových 

výrobků předložili příslušným orgánům členských států informace o veškerých 

tabákových výrobcích, jež jsou uváděny na trh EU (složky, emise, obchodní 

úprava).  

Uvedená směrnice dále ve svém čl. 20 odst. 2 od výrobců a dovozců elektronických 

cigaret a náhradních náplní požaduje, aby příslušným orgánům členských států 

oznámili veškeré takové výrobky, které hodlají uvést na trh EU.  

Požadované informace o tabákových výrobcích a elektronických cigaretách se 

podávají elektronicky prostřednictvím Společné vstupní brány EU (EU-CEG)
10

. 

                                                 
6
  https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-

partnership/preparing-end-transition-period_cs  

7
  Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1. 

8
  Výraz „tabákový výrobek“ v tomto oznámení je v příslušných případech třeba vykládat tak, že 

zahrnuje i „související výrobky“. 

9
  Pokud jde o použitelnost směrnice 2014/40/EU na Severní Irsko, viz část C tohoto oznámení. 

10
  https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_cs.  

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_cs
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_cs
https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_cs
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Po skončení přechodného období se požadavky na oznamování stanovené 

ve směrnici 2014/40/EU již nepoužijí na výrobky uváděné na trh Spojeného 

království. EU-CEG již nebude možné používat pro podání určená Spojenému 

království. Po skončení přechodného období budou výrobci a dovozci z EU při 

podávání aktualizované verze předchozího oznámení muset zajistit, že na těchto 

podáních již nebude trh Spojeného království uveden. 

2. KOMBINOVANÁ ZDRAVOTNÍ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 

(BAREVNÉ FOTOGRAFIE) 

Článek 10 směrnice 2014/40/EU stanoví požadavek, aby na jednotkovém balení 

a na vnějším balení tabákových výrobků byla uvedena kombinovaná zdravotní 

varování. Kombinovaná zdravotní varování se skládají z předepsaných textových 

varování a odpovídajících barevných fotografií
11

.  

Vlastníkem těchto barevných fotografií je EU. Na tabákových výrobcích uváděných 

na trh Spojeného království po skončení přechodného období proto již nemohou být 

umístěny barevné fotografie uvedené ve směrnici 2014/40/EU. 

3. JEDINEČNÉ IDENTIFIKÁTORY 

Článek 15 směrnice 2014/40/EU vyžaduje, aby všechna jednotková balení 

tabákových výrobků byla označena jedinečným identifikátorem
12

.  

 Tabákové výrobky dovážené po skončení přechodného období ze Spojeného 

království na trh EU musí splňovat pravidla pro dovoz do EU. Tyto tabákové 

výrobky proto musí být označeny jedinečným identifikátorem od vydavatele 

identifikátorů z členského státu EU, na jehož trh je výrobek uváděn
13

.  

 Tabákové výrobky vyvážené po skončení přechodného období z EU do 

Spojeného království musí splňovat pravidla pro vývoz z EU. Tyto výrobky 

proto musí být označeny jedinečným identifikátorem od vydavatele 

identifikátorů z členského státu EU, v němž byl výrobek vyroben
14

. 

4. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O POHYBU VÝROBKŮ 

Článek 15 směrnice 2014/40/EU a prováděcí nařízení (EU) 2018/574 požadují, aby 

byl zaznamenáván pohyb jednotkových balení tabákových výrobků
15

. 

                                                 
11

  Viz směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/109/EU ze dne 10. října 2014, kterou se mění 

příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU vytvořením knihovny obrazových 

varování pro použití na tabákových výrobcích (Úř. věst. L 360, 17.12.2014, s. 22). 

12
  Viz prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro 

zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků (Úř. věst. L 96, 16.4.2018, s. 7). 

13
  Ustanovení čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2018/574. 

14
  Ustanovení čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2018/574. 

15
  Viz kapitola VI prováděcího nařízení (EU) 2018/574. 
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Po skončení přechodného období představuje pohyb výrobků z EU do Spojeného 

království a naopak vývoz, respektive dovoz, a musí být odpovídajícím způsobem 

zaznamenáván. 

5. PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ÚLOŽIŠTĚ 

Článek 15 směrnice 2014/40/EU a články 24, 26 a 27 prováděcího nařízení (EU) 

2018/574 požadují, aby byla vytvořena infrastruktura pro uchovávání údajů 

(primární úložiště pro každého výrobce a dovozce; sekundární úložiště obsahující 

kopii všech údajů uložených v primárních úložištích), která umožní sledování 

a vyhledávání tabákových výrobků.  

Po skončení přechodného období:  

 musí být veškeré subjekty ze Spojeného království, konkrétně britské 

vnitrostátní orgány, britský vydavatel identifikátorů a britské hospodářské 

subjekty, odpojeny od primárních úložišť, 

 musí být veškeré subjekty ze Spojeného království, konkrétně britské 

vnitrostátní orgány, britský vydavatel identifikátorů, primární úložiště najatá 

výrobci a dovozci usazenými výlučně na území Spojeného království a 

britské hospodářské subjekty, odpojeny od sekundárního úložiště. 

Údaje týkající se Spojeného království musí zůstat v systému úložišť a musí být 

uloženy v souladu s příslušnou politikou uchovávání údajů
16

. 

B. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ O ROZLUCE OBSAŽENÁ V DOHODĚ O VYSTOUPENÍ 

V čl. 41 odst. 1 dohody o vystoupení se stanoví, že existující a jednotlivě 

identifikovatelné zboží, které bylo v souladu s právními předpisy před koncem 

přechodného období uvedeno na trh v EU nebo Spojeném království, může být dále 

dodáváno na trh EU nebo Spojeného království a může být v oběhu mezi těmito dvěma 

trhy, než se dostane ke koncovému uživateli.  

Hospodářský subjekt, který se na uvedené ustanovení odvolává, nese důkazní břemeno a 

musí na základě jakéhokoli příslušného dokumentu prokázat, že zboží bylo uvedeno na 

trh EU nebo Spojeného království před koncem přechodného období
17

. 

Pro účely uvedeného ustanovení se „uvedením na trh“ rozumí první dodání zboží k 

distribuci, spotřebě nebo použití na trhu v průběhu obchodní činnosti, ať už za úplatu, 

nebo bezplatně
18

. „Dodáním zboží k distribuci, spotřebě nebo použití“ se rozumí, že 

„existující a jednotlivě identifikovatelné zboží poté, co prošlo fází výroby, je předmětem 

písemné nebo ústní dohody mezi dvěma nebo několika právnickými nebo fyzickými 

osobami o převedení vlastnictví, jakéhokoli jiného vlastnického práva nebo držby 

                                                 
16

  Ustanovení čl. 25 odst. 1 písm. e) a čl. 27 odst. 10 prováděcího nařízení (EU) 2018/574. 

17
  Článek 42 dohody o vystoupení. 

18
  Ustanovení čl. 40 písm. a) a b) dohody o vystoupení. 
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dotčeného zboží, nebo je předmětem nabídky právnické nebo fyzické osobě nebo osobám 

k uzavření takové dohody“
19

. 

Příklad: Tabákový výrobek prodaný výrobcem usazeným ve Spojeném království 

velkoobchodníkovi usazenému ve Spojeném království před koncem přechodného 

období může být nadále distribuován do členského státu EU, k čemuž je zapotřebí 

identifikační kód členského státu spotřeby, aniž by bylo nutné nahradit jedinečný 

identifikátor jedinečným identifikátorem požadovaným pro dovážené výrobky
20

. 

C. PRAVIDLA, KTERÁ SE PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ POUŽIJÍ V SEVERNÍM 

IRSKU 

Po skončení přechodného období se použije Protokol o Irsku/Severním Irsku
21

. Tento 

protokol podléhá pravidelnému souhlasu zákonodárného shromáždění Severního Irska, 

přičemž počáteční období trvá čtyři roky po skončení přechodného období
22

.  

Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví použitelnost některých ustanovení práva EU 

rovněž na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. V 

tomto protokolu se EU a Spojené království dále dohodly, že pokud se pravidla EU 

použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, je na 

Severní Irsko nahlíženo jako na členský stát
23

. 

Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví, že směrnice 2014/40/EU se použije na Spojené 

království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko
24

.  

To znamená, že odkazy na EU v částech A a B tohoto oznámení je nutno vykládat tak, že 

zahrnují Severní Irsko, zatímco odkazy na Spojené království je nutno vykládat tak, že 

odkazují pouze na Velkou Británii. 

Konkrétně to mimo jiné znamená, že: 

 tabákové výrobky uváděné na trh v Severním Irsku musí být v souladu se 

směrnicí 2014/40/EU, 

 tabákové výrobky vyrobené v Severním Irsku a zasílané do EU nepředstavují pro 

účely směrnice 2014/40/EU dovoz (viz část A výše),  

 tabákové výrobky zasílané ze Severního Irska do Velké Británie představují pro 

účely směrnice 2014/40/EU vývoz (viz část A výše), 

                                                 
19

  Ustanovení čl. 40 písm. c) dohody o vystoupení. 

20
  Aniž jsou dotčeny požadavky na vnitrostátní identifikační označování balení pro daňové účely. 

21
  Článek 185 dohody o vystoupení.  

22
  Článek 18 Protokolu o Irsku/Severním Irsku. 

23
  Ustanovení čl. 7 odst. 1 dohody o vystoupení ve spojení s čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním 

Irsku.  

24
  Ustanovení čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku a oddíl 47 přílohy 2 uvedeného protokolu. 
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 tabákové výrobky zasílané z Velké Británie do Severního Irska představují pro 

účely směrnice 2014/40/EU dovoz (viz část A výše),  

 za účelem splnění svých regulatorních požadavků podle směrnice 2014/40/EU, 

zejména pokud jde o oznamování tabákových výrobků a elektronických cigaret, 

kombinovaná zdravotní varování a kódy pro účely sledovatelnosti, musí 

hospodářské subjekty kontaktovat s ohledem na Severní Irsko příslušné orgány a 

vydavatele identifikátorů ve Spojeném království. 

Protokol o Irsku/Severním Irsku však vylučuje možnost, aby se Spojené království s 

ohledem na Severní Irsko podílelo na rozhodovacím procesu Unie a na utváření tohoto 

procesu
25

. 

 

Internetové stránky Komise o pravidlech EU pro politiku kontroly tabáku 

(https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_cs) poskytují obecné informace o 

regulačním rámci pro tabákové a související výrobky. Internetové stránky věnované EU-

CEG (https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_cs) obsahují konkrétní (technické) 

informace ohledně předkládání informací o výrobku. Internetové stránky věnované 

sledovatelnosti tabáku (https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en) 

obsahují konkrétní (technické) informace ohledně oznamování pohybu produktů a 

informací o transakcích. Obsah těchto stránek bude podle potřeby aktualizován. 

   

  

Evropská komise   

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin 

                                                 
25

 V případě, že bude nutná výměna informací nebo vzájemná konzultace, bude probíhat v rámci smíšené 

poradní pracovní skupiny zřízené článkem 15 Protokolu o Irsku/Severním Irsku. 

https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_cs
https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_cs
https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en
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