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-2Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o povinném značení lihu
a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
A. Poslanec Josef Bíža
Návrh na zamítnutí.
B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 228 ze 33. schůze
konané dne 8. září 2004 (tisk 637/2)
1. V § 4 písm. a) nahradit číslo 0,1 číslem 0,2.
2. V § 5 odst. 2 vypustit slova „a text „DOVOZ“ nebo „TUZEMSKÁ VÝROBA“.
3. V § 5 odst. 4 zní:
„§ 5
Kontrolní páska
(4) Hodnota kontrolní pásky, kterou celní úřad bude prodávat registrovaným
osobám, bude stanovena nařízením vlády, a to tak, že budou sečteny náklady
spojené s výrobou kontrolní pásky a náklady na její skladování, evidenci a
distribuci registrovaným osobám.“.
Poznámka: Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, je třeba v souvislosti
s vypuštěním poznámky pod čarou č. 12 dosavadní poznámky pod čarou č. 13 až 21
označit jako poznámky pod čarou č. 12 až 20 a v § 15 odst. 1 slovo „cena“ nahradit
slovem „hodnota“ a v odstavcích 2 a 3 slovo „cenu“ nahradit slovem „hodnotu“.
4. V § 5 odst. 5 písmeno h) zní: „h) způsob evidence a vracení kontrolních pásek,
včetně způsobu evidence a vracení kontrolních pásek poškozených a
zničených“.
5. V § 10 vypustit nadpis uvedený pod „Hlavou IV“ „Stanovení podmínek značení
lihu v daňovém skladu“ a znění § 10 odst. 1 upravit následovně: „(1) Pokud má
být značení prováděno v daňovém skladu, vyznačí tuto skutečnost příslušné
celní ředitelství v rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu.
Jestliže rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu bylo již
žadateli vydáno před podáním návrhu na registraci, vyznačí tuto skutečnost
příslušné celní ředitelství v dodatku k rozhodnutí o povolení k provozování
daňového skladu.“.
6. V § 11 odst. 1 nahradit číslovku 3 číslovkou 2.
7. V § 11 odst. 4 vypustit slova „ve stanoveném termínu“ a na konci odstavce
doplnit větu: „V případě, že registrovaná osoba odebere kontrolní pásky po
stanoveném termínu, uhradí namísto nákladů spojených s výrobou, prodejem
a likvidací kontrolních pásek, náklady, které celnímu úřadu vzniknou
v souvislosti s uskladněním těchto kontrolních pásek.“.

-3-

8. V § 14 odst. 2 nahradit číslovku 0,01 číslovkou 0,1.
9. V § 15 odst. 1 ve druhé větě doplnit za slova „obsahuje alespoň registrační číslo,“
slova „nebo obsahuje více než jednu polovinu celkové plochy kontrolní
pásky“.
10. V § 26 vypustit slova „ a k majetkovým poměrům pokutou postihované
osoby.“.
11. V § 33 odst. 1 nahradit datum 31. ledna 2005 datem 31. července 2005.
12. V § 33 odst. 4 nahradit číslici 10 číslicí 20.
13. V § 35 nahradit datum 1. ledna 2005 datem 1. července 2005.

C. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru č. 426 ze 32. schůze
konané dne 8. září 2004 (tisk 637/1)
Výbor vyslovil souhlas se zněním pozměňovacích návrhů přijatých hospodářským výborem.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 22. září 2004
D. Poslanec Antonín Sýkora
V textu návrhu zákona se na všech místech slova „kontrolní páska“ ve všech pádech nahrazují
slovy „kontrolní prvek“ v příslušných pádech.
E. Poslanec Michal Doktor
K zákonu č. 586/1992 Sb.
V § 7b doplnit nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Údaje podle odst. 1 se zapisují ve zdaňovacím období podle údajů uvedených v
dokladech daňové evidence (dále jen evidenční doklady) postupně za sebou podle okamžiku
vyhotovení evidenčního dokladu a okamžiku uskutečnění prokazované skutečnosti tak, aby
bylo možné přiřadit zápisy k evidenčním dokladům.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(7) Evidenční doklad obsahuje:
označení evidenčního dokladu,
popis prokazované skutečnosti a v případě, že se týká i jiné osoby než poplatníka, také
její účastníky,
peněžní částku nebo údaj o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
okamžik vyhotovení evidenčního dokladu,
okamžik uskutečnění prokazované skutečnosti, pokud je rozdílný od okamžiku
vyhotovení evidenčního dokladu,
podpis poplatníka nebo jím pověřené osoby.
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1. V § 7 odst. 8 větě druhé text za středníkem zní „zahraniční fyzická osoba je povinna
připojit též doklady požadované živnostenským zákonem.“. (Vypouští se vnitřní odkaz na § 6
odst. 4 živnostenského zákona.)
2. V § 11 odst. 3 větě druhé se za slova „plnou mocí“ vkládají slova „s úředně ověřeným
podpisem svým nebo svého statutárního orgánu podle zvláštního předpisu“.
3.V § 15 odst. 2 poslední větě vypustit slovo „ústně“.
4. V § 17 odst. 1 větě první za slovem „jsou“ slovo „v“ vypustit.
G. Poslanec Ladislav Urban
1. V § 5 odstavec 4 zní:
„(4) Ceny, za které celní úřad prodává kontrolní pásky registrovaným osobám, stanoví
vláda nařízením, a to tak, aby ceny jednotlivých kontrolních pásek odpovídaly výši povinnosti
zaplatit spotřební daň z výrobku, který bude kontrolní páskou označen, zvýšené o ekonomické
náklady na pořízení kontrolní pásky bez zisku.“.
2. V § 5 se za odst. 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Povinnost uhradit cenu kontrolních pásek vzniká odběrem těchto pásek. Tyto
pásky musí být použity v okamžiku, kdy vzniká povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit, a
spotřební daň je pak zaplacena použitím kontrolní pásky.“.
3. V § 5 se za odst. 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Objednávka kontrolních pásek plní funkci daňového přiznání ke spotřební dani,
s výjimkou výrobků, u kterých vznikla povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit podle
ustanovení § 9 odst. 3 písm. f) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.“.
4. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7, dosavadní odstavec 6 se nově označuje
jako odstavec 8 a zní:
„(8) Ekonomické náklady na pořízení kontrolní pásky jsou příjmem státního
rozpočtu.“.
H. Poslanec Karel Sehoř
V § 19 se slova „Právnická osoba“nahrazují slovy „Registrovaná osoba“.
V Praze 12. října 2004
Ing. Martin Říman, v.r.
zpravodaj hospodářského výboru
Ing. Miroslav Kalousek, v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru

