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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní
rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu),
ve znění pozdějších předpisů

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
Rozpočtový výbor ve svém usnesení č. 76 ze dne 24. listopadu 2010 doporučil schválit zákon
bez připomínek.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení návrhu zákona dne 10. prosince 2010
A

Poslanec František Dědič

V článku I se bod 82 zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.
B

Poslankyně Helena Langšádlová

Část třetí zní:
„Účinnost
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení článku I bodu 72, které nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2012.“.

C

Poslanec Jan Bauer

K čl. I bodu 71
V § 103 odst. 8 se slova „do posledního dne účinnosti tohoto cenového rozhodnutí“ zrušují.

D

Poslanec Igor Svoják

D. 1. V části první čl. I bod 82 zní:
„82. § 118a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 62c) zní:
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„118a
Regulace zásob cigaret při změně sazby daně
(1) Pro účely regulace zásob cigaret při změně sazby daně se rozumí obdobím
doprodeje časový úsek dvou kalendářních měsíců začínající dnem nabytí účinnosti nové sazby
daně u cigaret a končící uplynutím posledního dne druhého kalendářního měsíce.
(2) Po uplynutí období doprodeje nesmějí odběratelé tabákových nálepek ani žádní jiní
podnikatelé62c) prodávat, nabízet k prodeji ani skladovat pro účely prodeje cigarety se sazbou
daně platnou před nabytím účinnosti nové sazby daně u cigaret.
(3) Cigarety se sazbou daně platnou před nabytím účinnosti nové sazby daně u cigaret
se považují za neznačené, pokud je odběratelé tabákových nálepek a podnikatelé prodávají,
nabízejí k prodeji nebo skladují pro účely prodeje po uplynutí období doprodeje. Toto
ustanovení se nepoužije na cigarety určené ke zničení na základě písemné žádosti odběratele
tabákových nálepek pod úředním dozorem dle odst. 4.
(4) Odběratel tabákových nálepek je povinen písemně požádat celní úřad o úřední
dozor při zničení všech jednotkových balení cigaret značených tabákovou nálepkou se sazbou
daně platnou do dne nabytí účinnosti nové sazby daně, které bude vlastnit v poslední den
období doprodeje, a na základě této žádosti zajistit jejich zničení pod úředním dozorem dle
§ 122 odst 7 do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po skončení období
doprodeje.
_______________
62c
§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů“.
D. 2. Vkládají se novelizační body 83 až 88, které znějí:
„83. V § 135a odst. 1 se vkládají za písmeno g) nová písmena h) a i), která znějí:
„h)
i)

prodává, nabízí k prodeji nebo skladuje za účelem prodeje cigarety v rozporu s § 118a
odst. 2,
nepožádá nebo nezajistí zničení cigaret dle § 118a odst. 4,“.

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena j) až m).
84. V § 135a odst. 2 písm. b) se za slova „písm. b) až g)“ doplňují slova „a h)“.
85. V § 135a odst. 2 písm. c) se slova „písm. h)“ nahrazují slovy „písm. j)“.
86. V § 135a odst. 2 písm. d) se slova „písm. i) až k)“ nahrazují slovy „písm. i) a k) až m).“.
87. V § 135a se vkládá nový odst. 3, který zní:
„(3) Uložením pokuty podle odst. 2 za správní delikt podle odst. 1 písm. h) nebo písm.
i), není dotčen § 135d“.
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88. V § 135d odst. 1 se za slova „při kontrole podle § 115“ vkládají slova „nebo cigaret
zjištěných při kontrole podle § 118a“.“.
Ostatní novelizační body se přečíslují.

V Praze dne 10. prosince 2010
RSDr. Petr B r a n ý, v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru
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