
Pozměňovací a jiné návrhy 

 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
ve znění pozdějších předpisů

(tisk 512)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací  návrhy  obsažené  v usnesení  garančního  rozpočtového  výboru  č.  288  z 
27. schůze konané dne 2. 9. 2015 (tisk 512/1)

A. 1. V čl. I se vkládají nové body 1 a 2, které znějí:

„1.  V § 5 odstavec 6 zní:

„(6)  Vybrané  výrobky  uvedené  do  volného  daňového  oběhu  lze  dopravovat  pouze 
s daňovým dokladem, dokladem o prodeji, dokladem o dopravě nebo rozhodnutím podle odstavce 
5. Na vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu dopravované bez 

a)  daňového dokladu,  dokladu o  prodeji  nebo dokladu o dopravě  se hledí,  jako by byly  
dopravovány s příslušným dokladem, pokud byl příslušný doklad před zahájením dopravy 
přijat správcem daně prostřednictvím elektronického portálu správce daně, nebo

b)  rozhodnutí  podle odstavce 5 se hledí,  jako by byly dopravovány s tímto rozhodnutím,  
pokud bylo toto rozhodnutí před zahájením dopravy oznámeno.“.

  2.  V §  6  se  na  konci  odstavce  4  doplňuje  věta  „Na  vybrané  výrobky osvobozené  od  daně 
dopravované  bez  dokladu  o  osvobození  od  daně  se  hledí,  jako  by  byly  dopravovány  s tímto 
dokladem, pokud byl tento doklad před zahájením dopravy přijat správcem daně prostřednictvím 
elektronického portálu správce daně.“.“.

Dosavadní body 1 až 10 se označují jako body 3 až 12.
 

A. 2. V čl. I se za bod 7 (dosavadní bod 5) vkládá nový bod 8, který zní:

 „8. V § 51 odst. 1 se za větu první vkládá věta „V dokladu o dopravě lze namísto výše spotřební 
daně celkem uvést příslušnou sazbu spotřební daně.“.“.

Následující body se přečíslují.
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A. 3. V čl. II písm. a) se číslo „9“ nahrazuje číslem „12“ a v písm. b) se číslo „10“ nahrazuje číslem 
„13“.

Ve druhém čtení  dne 15. září 2015 nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.

V Praze 16. září 2015

Ing. Ladislav Š i n c l 
zpravodaj garančního rozpočtového výboru 

v z. Ing. Václav V o t a v a, v. r. 
předseda rozpočtového výboru

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121627)


