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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2013
6. volební období
447
USNESENÍ
rozpočtového výboru
z 50. schůze
ze dne 29. května 2013
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o povinném značení lihu (sněmovní tisk 940)

Po úvodním výkladu 1. náměstka ministra financí L. Minčiče, po rekapitulaci zpravodaje
posl. R. Vysloužila a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
(sněmovní tisk 940)

s c h v á l i l a ve znění těchto pozměňovacích návrhů:
A 1. Za část desátou se vkládá nová část jedenáctá, která zní:
„ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. XI
Zákon č. …/2013 Sb., o povinném značení lihu, se mění takto:
1.

V § 33 odst. 2 se slovo „počet a evidenční kódy“ nahrazuje slovy „evidenční kódy
a individuální kódy“.

2.

V § 34 odst. 1 se slovo „počet a evidenční kódy“ nahrazuje slovy „evidenční kódy
a individuální kódy“.

3.

§ 38 zní:
„§ 38
Oznamovací povinnost držitele

(1) Držitel je povinen oznámit správci daně
a) evidenční kódy a individuální kódy kontrolních pásek, jimiž byl označen líh uvedený
do volného daňového oběhu,
b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen
kontrolními páskami podle písmene a),
c) evropský zbožový kód (EAN) nebo označení šarže, kterým je opatřeno spotřebitelské
balení podle písmene b),
d) identifikaci osoby, které byl líh označený kontrolními páskami podle písmene a) prodán
nebo jinak převeden.
(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den, kdy došlo k uvedení lihu do volného
daňového oběhu.
(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává též v den, kdy došlo k prodeji nebo jinému
převodu lihu, pokud tento den následuje po dni kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového
oběhu.
(4) Oznámení se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
4.

V § 40 odst. 2 zní:

„(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup tyto údaje
z registru kontrolních pásek:
a) evidenční kódy a individuální kódy kontrolních pásek, jimiž byl označen líh uvedený
do volného daňového oběhu,
b) obchodní firmu nebo jméno osoby povinné značit líh, která uvedla do volného daňového
oběhu líh označený kontrolními páskami podle písmene a), její sídlo a její daňové identifikační
číslo,
c) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen
kontrolními páskami podle písmene a),
d) identifikaci osoby, které byl líh označený kontrolními páskami podle písmene a) prodán
nebo jinak převeden.“.
5.

V § 40 odstavec 3 zní:

„(3) Generální ředitelství cel údaje podle odstavce 2 zveřejní nejpozději následující pracovní
den po dni, ve kterém byly správci daně oznámeny.“.
6.

V § 40 se odstavec 4 zrušuje.

7.

V § 41 odst. 2 písm. c) se slova „povinnosti distributora lihu se přitom použije“
nahrazují slovy „a záznamní povinnosti distributora lihu a o povinnosti distributora lihu
předat výpis z evidence kontrolních pásek se přitom použijí“.

8.

V § 43 odst. 1 písm. a) se slovo „počet“ nahrazuje slovy „evidenční kódy a individuální
kódy“.

9.

V § 43 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
10.

Za § 43 se vkládá nový § 43a a 43b, které znějí:
„§ 43a
Záznamní povinnost

(1) Distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni vést průběžně evidenci
kontrolních pásek, kterými je označen líh, s nímž nakládají.
(2) Distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni uchovávat zápis v evidenci
kontrolních pásek po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl vystaven doklad,
na jehož základě byl zápis v evidenci kontrolních pásek proveden, nejdéle však po dobu 10 let
od provedení zápisu v evidenci kontrolních pásek.
(3) Evidence kontrolních pásek se musí nacházet v sídle distributora lihu nebo konečného
prodejce lihu; to neplatí, pokud se na tomto místě nenachází z důvodu plnění povinností
stanovených jiným právním předpisem.
§ 43b
Výpis z evidence kontrolních pásek
(1) Distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni předat správci daně výpis
z evidence kontrolních pásek za každý kalendářní měsíc, a to do 10 dnů po jeho uplynutí.
(2) Výpis z evidence kontrolních pásek se předává elektronicky ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
11.

V § 64 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až f), která znějí:

„(c) v rozporu s § 43a odst. 1 nevede evidenci kontrolních pásek, nebo ji vede v neúplném
rozsahu,
d) v rozporu s § 43a odst. 2 neuchovává zápis v evidenci kontrolních pásek nebo jej
neuchovává po stanovenou dobu,
e) v rozporu s § 43a odst. 3 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela v sídle
distributora lihu nebo konečného prodejce lihu,
f) v rozporu s § 43b nepředá správci daně výpis z evidence kontrolních pásek,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena g) a h).

12.

V § 64 odst. 3 písm. a) se slovo „d)“ nahrazuje slovem „h)“.

13.

V § 64 odst. 3 písm. b) se za slovo „c)“ vkládají slova „,d), e), f) nebo g)“.
Čl. XII
Přechodné ustanovení
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Dojde-li k porušení povinnosti při značení lihu nebo při nakládání s lihem přede dnem
nabytí účinnosti této části, postupuje se v řízení o správním deliktu podle dosavadních
právních předpisů.
Líh ve spotřebitelském balení značený podle zákona č. … /2013 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, musí být uveden do volného
daňového oběhu nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti této části.
Líh uvedený do volného daňového oběhu podle bodu 2 se nepovažuje za neznačený
podle zákona č. … /2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této části.
Osoba povinná značit líh a distributor lihu jsou povinni ke dni nabytí účinnosti této
části provést soupis lihu, s nímž nakládají. Výsledek soupisu lihu oznámí správci
daně, a to elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Provedení soupisu lihu a oznámení jeho výsledku
správci daně je podmínkou registrace osoby povinné značit líh a distributora lihu.
Osoba povinná značit líh a distributor lihu jsou povinni uchovávat soupis lihu
a doklady, na jejichž základě byl soupis lihu proveden, po dobu 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém byl soupis proveden.
Osoba povinná značit líh je povinna provést ke dni nabytí účinnosti této části
inventuru kontrolních pásek. Provedení inventury kontrolních pásek a oznámení jejího
výsledku správci daně je podmínkou registrace osoby povinné značit líh.
Pro vracení správci daně kontrolních pásek odebraných přede dnem nabytí účinnosti
této části se použijí lhůty podle zákona č. … /2013 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti této části.“.

Dosavadní část jedenáctá, čl. XI se označuje jako část dvanáctá, čl. XIII.“

2. V části dvanácté se na konci textu článku XIII doplňují slova „, a s výjimkou části
jedenácté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015“.
II.

z mo cňuje
Parlamentu ČR.

zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Radim
VYSLOUŽIL
zpravodaj
Pavel SUCHÁNEK v.r.
předseda

v.r.

