
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(tisk 418)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 315 
z 29. schůze konané dne 14. října 2015 (tisk 418/4)

A. I.  Úprava sazeb spotřební daně u čistých a vysokoprocentních biopaliv a zrušení možnosti 
přimíchávat čistá a vysokoprocentní biopaliva

A. 1. V části první čl. I se vkládá nový bod 1, který zní:

„1.  V  §  3  písm.  r)  se  před  slova  „nebo  projekt“  vkládají  slova  „nebo  na  základě 
hydrogenovaných rostlinných olejů splňujících kritéria udržitelnosti biopaliv“.“.

Dosavadní body 1 až 21 se označují jako body 2 až 22.

A. 2. V části první čl. I se za bod 3 (dosavadní bod 2) vkládají nové body 4 až 6, které 
znějí:

„4. V § 45 odst. 2 písm. m) se slovo „, nebo“ nahrazuje čárkou.

5. V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno o), 
které zní:

„o) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) s hydrogenovanými rostlinnými 
oleji  splňujícími kritéria  udržitelnosti  biopaliv,  přičemž podíl  těchto hydrogenovaných 
rostlinných  olejů  musí  činit  nejméně  30  %  objemových  všech  látek  ve  směsi 
obsažených.“.

6. V § 45 odst. 12 písm. b) se za číslo „3“ vkládají slova „nebo 4“.“.

Dosavadní body 4 až 22 se označují jako body 7 až 25.

A. 3. V části první čl. I bodu 7 (dosavadním bodu 3) se za číslo „3“ vkládají slova „nebo 
4“.

A. 4. V části první čl. I bodu 8 (dosavadním bodu 4) se číslo „8 415“ nahrazuje číslem 
„9 265“.

A. 5. V části první čl. I se za bod 8 (dosavadní bod 4) vkládá nový bod 9, který zní:

„9. V § 48 odst. 5 se číslo „9 265“ nahrazuje číslem „8 515“.“.

Dosavadní body 9 až 25 se označují jako body 10 až 26.

A. 6. V části první čl. I bodu 10 (dosavadním bodu 5) se číslo „8 415“ nahrazuje číslem 
„8 515“.
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A. 7. V části první čl. I bodu 11 (dosavadním bodu 6) se číslo „1 180“ nahrazuje číslem 
„4 590“ a číslo „1 800“ se nahrazuje číslem „4 590“.

A. 8. V části první čl. I se za bod 11 (dosavadní bod 6) vkládají nové body 12 a 13, které  
znějí:

„12. V § 48 odst. 10 písm. a) se číslo „4 590“ nahrazuje číslem „1 610“.

13. V § 48 odst. 10 písm. b) se číslo „4 590“ nahrazuje číslem „2 190“.“.

Dosavadní body 12 až 26 se označují jako body 14 až 28.

A. 9. V části první čl. I se za bod 14 (dosavadní bod 7) vkládají nové body 15 a 16, které 
znějí:

„15. V § 48 se doplňuje odstavec 20, který zní:

„(20)  Směsi  minerálních olejů uvedené v § 45 odst.  2  písm. o) se zdaňují  sazbou 
10 950 Kč/1000 l.“.

16. V § 49 odstavec 13 zní: 

„(13)  Od  daně  jsou  osvobozeny  hydrogenované  rostlinné  oleje  splňující  kritéria 
udržitelnosti  biopaliv,  které  jsou určeny k použití,  nabízeny k prodeji  nebo používány pro 
pohon motorů vybraných motorových vozidel v rámci pilotních projektů uvedených v § 3 
písm. r).“.“.

Dosavadní body 15 až 28 se označují jako body 17 až 30.

A. 10. V části první čl. I bod 17 (dosavadní bod 8) zní:

„17. V § 49 se odstavec 14 zrušuje.

Dosavadní odstavce 15 a 16 se označují jako odstavce 14 a 15.“.

A. 11. V části první čl. I bodu 18 (dosavadním bodu 9) se číslo „13“ nahrazuje číslem 
„14“ a slova „14 se“ se nahrazují slovy „15 se“.

A. 12. V části první čl. I bod 19 (dosavadní bod 10) zní:

„19. V § 52a odst. 4 se slova „nebo podle § 49 odst. 16“ nahrazují slovy „, 13 nebo 15“.

A. 13. V části první čl. I bodu 20 (dosavadním bodu 11) se číslo „14“ nahrazuje číslem 
„15“ a číslo „13“ se nahrazuje číslem „14“.

A. 14. V části první čl. I bodu 21 (dosavadním bodu 12) se slova „a 13“ nahrazují slovy 
„a 14“.

A. 15. V části první čl. I bodu 22 (dosavadním bodu 13) se číslo „13“ nahrazuje číslem 
„14“.

A. 16. V části první čl. I bod 23 (dosavadní bod 14) zní:

„23. V § 53 odst. 5 písm. b) se slova „13 až 15“ nahrazují číslem „14“.“. 

A. 17. V části  první  čl.  I  bodu 25 (dosavadním bodu 16) se číslo „11 310“ nahrazuje 
číslem „10 230“.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=122203)



- 3 -

A. 18. V části první čl. I se za bod 25 (dosavadní bod 16) vkládá nový bod 26, který zní:

„26. V § 54 odst. 3 se číslo „10 230“ nahrazuje číslem „10 970“.“. 

Dosavadní body 26 až 30 se označují jako body 27 až 31.

A. 19. V části první čl. I bod 27 (dosavadní bod 17) zní:

„27. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) U zdaněných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. o) vzniká plátci 
nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu za účelem pohonu 
motorů na daňovém území České republiky. Daň se vrací ve výši 3 285 Kč/1000 litrů směsi 
uvedené v § 45 odst. 2 písm. o).“.“.

A. 20. V části první čl. I se za bod 27 (dosavadní bod 17) vkládá nový bod 28, který zní:

„28. V § 54 se odstavce 3 a 4 zrušují.“.

Dosavadní body 28 až 31 se označují jako body 29 až 32.

A. 21. Na konec části první se doplňuje čl. II, který zní:

„Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u spotřební daně za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto  zákona,  jakož  i  pro  práva  a  povinnosti  s  nimi  související,  se  použije  zákon 
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Uživatel, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyl minerální oleje uvedené 
v § 45 odst. 3 písm. k) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osvobozené od 
daně za účelem dalšího prodeje, může tyto oleje prodávat osvobozené od daně nejdéle do 
30. června 2016, pokud provede inventuru těchto minerálních olejů do 5 dní ode dne nabytí 
účinnosti  tohoto  zákona.  Do  30.  června  2016  nemusí  být  tyto  minerální  oleje  odděleně 
skladovány, pokud jsou odděleně evidovány.“.

Dosavadní články II až V se označují jako články III až VI.

A. 22. V části třetí čl. IV (dosavadní čl. III) body 2 a 3 znějí:

„2. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 2 až 10.

3. V § 19 odst. 3 úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“, slova „místně 
příslušnému“ se zrušují a číslo „9“ se nahrazuje číslem „8“.“.

A. 23. V části třetí čl. IV (dosavadní čl. III) bodu 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

A. 24. V části třetí čl. IV (dosavadní čl. III) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

„5. V § 19 odst. 6 se slova „odstavců 1 a 2 se nevztahují“ nahrazují slovy „odstavce 1 se 
nevztahuje“.“.

Dosavadní body 5 až 17 se označují jako body 6 až 18.

A. 25.  V části  třetí  čl.  IV (dosavadní čl.  III)  bodu 6 (dosavadním bodu 5)  a bodu 7 
(dosavadním bodu 6) se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.
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A. 26. V části třetí čl. IV (dosavadní čl. III) bodu 8 (dosavadním bodu 7) se číslo „10“ 
nahrazuje číslem „9“ a slova „nebo 9“ se nahrazují slovy „nebo 8“.

A. 27. V části třetí čl. IV (dosavadní čl. III) se za bod 14 (dosavadní bod 13) vkládají 
nové body 15 až 17, které znějí:

„15. V § 25 odst. 6 písm. d) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

16. V § 25 odst. 6 písm. e) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

17. V § 25 odst. 6 písm. f) se číslo „11“ nahrazuje číslem „10“.“.

Dosavadní body 15 až 18 se označují jako body 18 až 21.

A. 28. V části třetí se článek V (dosavadní článek IV) zrušuje.

Dosavadní článek VI se označuje jako článek V.

A. 29. V části čtvrté článek V zní:

„Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou

a) ustanovení čl. I bodů 9, 12, 13 a 26, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2017, a 

b ustanovení čl. I bodů 7, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30 a 32 a čl. III bodu 2, která nabývají  
účinnosti dnem 1. ledna 2021.“.

 A. II. Znovuzavedení osvobození ekologicky šetrné elektřiny pro malovýrobce

A. 30. V části druhé čl. II se doplňují body 3 a 4, které znějí:

„3.     V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), 
které zní:

„d) ekologicky šetrnou elektřinou elektřina

1.      pocházející ze sluneční energie, větrné energie nebo geotermální energie,

2.      vyrobená ve vodních elektrárnách,

3.      vyrobená z biomasy podle  zákona upravujícího podporované zdroje  energie  nebo 
produktů vyrobených z biomasy,

4.      vyrobená z emisí metanu z uzavřených uhelných dolů, nebo

5.      vyrobená z palivových článků,“.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

 

4.       V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 8 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní: 

„a) ekologicky šetrná vyrobená v odběrných místech podle energetického zákona, pokud 

1.      je v těchto odběrných místech současně spotřebována a 

2.      instalovaný  výkon  výrobny  elektřiny  podle  energetického  zákona  nepřesahuje 
30 kW,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).“.
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B Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení zemědělského výboru č. 86 z 23. schůze 
konané dne 14. října 2015 (tisk 418/3)

B. 1. V části první čl. I se za bod 19 vkládají nové body 20 a 21, které znějí:

„20. V § 57 odstavec 5 zní:
„(5) Daň se vrací ve výši 40 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních 
olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j). Daň, která byla zahrnuta 
do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c), se vrací ve výši 
4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů.“. 
 

21. V § 57 odstavec 5 zní:
„(5)  Daň,  která  byla  zahrnuta  do  ceny  nakoupených  minerálních  olejů  uvedených
v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j), se vrací ve výši 4  380 Kč/1 000 l 
nakoupených minerálních olejů. Výše pevné částky vracené daně ze směsí minerálních olejů 
uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do 
ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi.“.“.  

Následující body se přečíslují.
 

B. 2. Nově vkládaný novelizační bod 21 nabyde účinnosti dnem 1. července 2016:
V části čtvrté čl. V se za slova „čl. I“ vkládají slova „bodu 21, které nabývá účinnosti dnem 
1. července 2016, a čl. I“ a slova „a 21“ se nahrazují slovy „a 23“. 

C Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro životní prostředí č. 75 z 26. 
schůze konané dne 14. října 2015 (tisk 418/5)

C 1. V části první čl. I se vkládá nový bod 1, který zní:

„1.  V  §  3  písm.  r)  se  před  slova  „nebo  projekt“  vkládají  slova  „nebo  na  základě 
hydrogenovaných rostlinných olejů splňujících kritéria udržitelnosti biopaliv“.“.

Dosavadní body 1 až 21 se označují jako body 2 až 22.

C 2. V části první čl. I se za bod 3 (dosavadní bod 2) vkládají nové body 4 až 6, které 
znějí:

„4. V § 45 odst. 2 písm. m) se slovo „, nebo“ nahrazuje čárkou.

5. V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno o), 
které zní:

„o) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) s hydrogenovanými rostlinnými 
oleji  splňujícími kritéria  udržitelnosti  biopaliv,  přičemž podíl  těchto hydrogenovaných 
rostlinných  olejů  musí  činit  nejméně  30  %  objemových  všech  látek  ve  směsi 
obsažených.“.

6. V § 45 odst. 12 písm. b) se za číslo „3“ vkládají slova „nebo 4“.“.

Dosavadní body 4 až 22 se označují jako body 7 až 25.

C 3. V části první čl. I bodu 7 (dosavadním bodu 3) se za číslo „3“ vkládají slova „nebo 
4“.
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C 4. V části první čl. I bodu 8 (dosavadním bodu 4) se číslo „8 415“ nahrazuje číslem 
„9 265“.

C 5. V části první čl. I se za bod 8 (dosavadní bod 4) vkládá nový bod 9, který zní:

„9. V § 48 odst. 5 se číslo „9 265“ nahrazuje číslem „8 515“.“.

Dosavadní body 9 až 25 se označují jako body 10 až 26.

C 6. V části první čl. I bodu 10 (dosavadním bodu 5) se číslo „8 415“ nahrazuje číslem 
„8 515“.

C 7. V části první čl. I bodu 11 (dosavadním bodu 6) se číslo „1 180“ nahrazuje číslem 
„4 590“ a číslo „1 800“ se nahrazuje číslem „4 590“.

C 8. V části první čl. I se za bod 11 (dosavadní bod 6) vkládají nové body 12 a 13, které 
znějí:

„12. V § 48 odst. 10 písm. a) se číslo „4 590“ nahrazuje číslem „1 610“.

13. V § 48 odst. 10 písm. b) se číslo „4 590“ nahrazuje číslem „2 190“.“.

Dosavadní body 12 až 26 se označují jako body 14 až 28.

C 9. V části první čl. I se za bod 14 (dosavadní bod 7) vkládají nové body 15 a 16, které 
znějí:

„15. V § 48 se doplňuje odstavec 20, který zní:

„(20)  Směsi  minerálních  olejů  uvedené  v  §  45  odst.  2  písm.  o)  se  zdaňují  sazbou 
10 950 Kč/1000 l.“.

16. V § 49 odstavec 13 zní: 

„(13)  Od  daně  jsou  osvobozeny  hydrogenované  rostlinné  oleje  splňující  kritéria 
udržitelnosti  biopaliv,  které  jsou určeny k použití,  nabízeny k prodeji  nebo používány pro 
pohon motorů vybraných motorových vozidel v rámci pilotních projektů uvedených v § 3 
písm. r).“.“.

Dosavadní body 15 až 28 se označují jako body 17 až 30.

C 10. V části první čl. I bod 17 (dosavadní bod 8) zní:

„17. V § 49 se odstavec 14 zrušuje.

Dosavadní odstavce 15 a 16 se označují jako odstavce 14 a 15.“.

C 11. V části první čl. I bodu 18 (dosavadním bodu 9) se číslo „13“ nahrazuje číslem 
„14“ a slova „14 se“ se nahrazují slovy „15 se“.

C 12. V části první čl. I bod 19 (dosavadní bod 10) zní:

„19. V § 52a odst. 4 se slova „nebo podle § 49 odst. 16“ nahrazují slovy „, 13 nebo 15“.

C 13. V části první čl. I bodu 20 (dosavadním bodu 11) se číslo „14“ nahrazuje číslem 
„15“ a číslo „13“ se nahrazuje číslem „14“.
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C 14. V části první čl. I bodu 21 (dosavadním bodu 12) se slova „a 13“ nahrazují slovy 
„a 14“.

C 15. V části první čl. I bodu 22 (dosavadním bodu 13) se číslo „13“ nahrazuje číslem 
„14“.

C 16. V části první čl. I bod 23 (dosavadní bod 14) zní:

„23. V § 53 odst. 5 písm. b) se slova „13 až 15“ nahrazují číslem „14“.“. 

C 17.  V části  první  čl.  I  bodu 25 (dosavadním bodu 16)  se číslo  „11 310“ nahrazuje 
číslem „10 230“.

C 18. V části první čl. I se za bod 25 (dosavadní bod 16) vkládá nový bod 26, který zní:

„26. V § 54 odst. 3 se číslo „10 230“ nahrazuje číslem „10 970“.“. 

Dosavadní body 26 až 30 se označují jako body 27 až 31.

C 19. V části první čl. I bod 27 (dosavadní bod 17) zní:

„27. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) U zdaněných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. o) vzniká plátci 
nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu za účelem pohonu 
motorů na daňovém území České republiky. Daň se vrací ve výši 3 285 Kč/1000 litrů směsi 
uvedené v § 45 odst. 2 písm. o).“.“.

C 20. V části první čl. I se za bod 27 (dosavadní bod 17) vkládá nový bod 28, který zní:

„28. V § 54 se odstavce 3 a 4 zrušují.“.

Dosavadní body 28 až 31 se označují jako body 29 až 32.

C 21. Na konec části první se doplňuje čl. II, který zní:

„Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u spotřební daně za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto  zákona,  jakož  i  pro  práva  a  povinnosti  s  nimi  související,  se  použije  zákon 
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Uživatel, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyl minerální oleje uvedené 
v § 45 odst. 3 písm. k) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osvobozené od 
daně za účelem dalšího prodeje, může tyto oleje prodávat osvobozené od daně nejdéle do 
30. června 2016, pokud provede inventuru těchto minerálních olejů do 5 dní ode dne nabytí 
účinnosti  tohoto  zákona.  Do  30.  června  2016  nemusí  být  tyto  minerální  oleje  odděleně 
skladovány, pokud jsou odděleně evidovány.“.

Dosavadní články II až V se označují jako články III až VI.

C 22. V části třetí čl. IV (dosavadní čl. III) body 2 a 3 znějí:

„2. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 2 až 10.
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3. V § 19 odst. 3 úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“, slova „místně 
příslušnému“ se zrušují a číslo „9“ se nahrazuje číslem „8“.“.

C 23. V části třetí čl. IV (dosavadní čl. III) bodu 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

C 24. V části třetí čl. IV (dosavadní čl. III) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

„5. V § 19 odst. 6 se slova „odstavců 1 a 2 se nevztahují“ nahrazují slovy „odstavce 1 se 
nevztahuje“.“.

Dosavadní body 5 až 17 se označují jako body 6 až 18.

C 25.  V části  třetí  čl.  IV (dosavadní  čl.  III)  bodu 6  (dosavadním bodu 5)  a  bodu 7 
(dosavadním bodu 6) se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

C 26. V části třetí čl. IV (dosavadní čl. III) bodu 8 (dosavadním bodu 7) se číslo „10“ 
nahrazuje číslem „9“ a slova „nebo 9“ se nahrazují slovy „nebo 8“.

C 27. V části třetí čl. IV (dosavadní čl. III) se za bod 14 (dosavadní bod 13) vkládají nové 
body 15 až 17, které znějí:

„15. V § 25 odst. 6 písm. d) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

16. V § 25 odst. 6 písm. e) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

17. V § 25 odst. 6 písm. f) se číslo „11“ nahrazuje číslem „10“.“.

Dosavadní body 15 až 18 se označují jako body 18 až 21.

C 28. V části třetí se článek V (dosavadní článek IV) zrušuje.

Dosavadní článek VI se označuje jako článek V.

C 29. V části čtvrté článek V zní:

„Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou

a) ustanovení čl. I bodů 9, 12, 13 a 26, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2017, a 
b) ustanovení čl. I bodů 7, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30 a 32 a čl. III bodu 2, která nabývají  

účinnosti dnem 1. ledna 2021.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 20. října 2015

D Poslanec Robin Böhnisch:

Novelizační bod 4 nově zní
„4. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 8 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) ekologicky šetrná vyrobená v odběrných místech podle energetického zákona, pokud

1. je v těchto odběrných místech současně spotřebována a
2. její množství za kalendářní měsíc nepřesáhne 3 MWh.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).“.“.
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E Poslanec Miroslav Kalousek

E. 1. V části první Čl. I novelizační bod 3 zní:
„V § 45 odst. 12 písm. b) se slova „, nebo pokud tato výsledná směs neobsahuje minerální 
oleje, u kterých lze uplatnit nárok na vrácení daně podle § 54 odst. 3“ zrušují.
 
E. 2. V části první Čl. I novelizační bod 5 zní:
„V § 48 odst. 5 se slova „sazbou 7 665 Kč/1 000 l“ nahrazují slovy „stejnou sazbou jako 
minerální  olej  uvedený  v  §  45  odst.  1,  kterému se  vlastnostmi  a  účelem použití  nejvíce 
přibližují“.

E. 3. V části první Čl. I novelizační bod 8 zní:
„V § 49 se odstavce 13 až 15 zrušují.“
          Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 13.
E. 4.  V části první Čl. I se novelizační bod 9 zrušuje.

E. 5. V části první Čl. I novelizační bod 10 zní:
 V § 52a odst. 4 se číslo „16“ nahrazuje číslem „13“.

E. 6. V části první Čl. I se novelizační bod 11 se zrušuje.

E. 7. V části první Čl. I novelizační bod 12 zní:
„V § 53 odst. 1 se slova „, 8, 13 až 15“ nahrazují slovy „a 8“.

E. 8. V části první Čl. I se novelizační bod 13 se zrušuje.

E. 9. V části první Čl. I novelizační bod 15 zní:
„(5)  Konečný  spotřebitel  je  oprávněn  přijímat  bez  povolení  k přijímání  a  užívání 

minerálních olejů osvobozených od daně minerální  oleje  osvobozené od daně podle § 49 
odst. 1  v jednotkovém  balení  o  obsahu  nejvýše  20  litrů  mimo  rámec  své  podnikatelské 
činnosti.“.

E. 10. V části první Čl. I novelizační bod 17 zní:
„V § 54 se odstavec 3 zrušuje.“

E. 11. V části první Čl. I se za dosavadní novelizační bod 19 vkládá nový bod x, který zní:
„x. V §57 odst. 5 zní:

„(5) Daň se vrací ve výši
a) 40% daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 

odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j) nebo
b) 57% daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 

odst. 2 písm. c), snížené o 1872Kč/1000 litrů.“.“.

E. 12. V části první Čl. I se za dosavadní novelizační bod 21 vkládá nový bod, který zní:
„ Čl. II

Přechodná ustanovení

1.  Pro  daňové  povinnosti  u  spotřební  daně  za  zdaňovací  období  přede  dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon 
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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2.  Uživatel,  který  přede  dnem nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  nabyl  minerální  oleje 
uvedené v  §  45  odst.  3  písm.  k)  zákona č.  353/2003  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
osvobozené od daně za účelem dalšího prodeje, může tyto oleje prodávat osvobozené od daně 
nejdéle do 31. prosince 2015, pokud provede inventuru těchto minerálních olejů do 5 dní ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do 31. prosince 2015 nemusí být tyto minerální oleje 
odděleně skladovány, pokud jsou odděleně evidovány.“.“.

Následující části se přečíslují.

F Poslanec Herbert Pavera

V § 43g se stávající odstavec označuje jako odst. 1 a dále se do § 43g doplňuje odst. 2, který 
zní:

(2) Za ekonomicky stabilního se pro účely tohoto zákona považuje provozovatel daňového 
skladu minerálních olejů uvedených v § 58 odst. 8 písm. a) a b), který poskytuje zajištění daně 
způsobem a ve výši stanovené tímto zákonem. Pro provozovatele daňového skladu uvedeného 
v předchozí větě neplatí povinnost stanovená v § 43j odst. 2.

V Praze 21. října 2015

Ing. Miroslav  K a l o u s e k, v.r.
zpravodaj garančního rozpočtového výboru 

Ing. Karel  T u r e č e k, v.r.
zpravodaj zemědělského výboru

Ing. Michal  K u č e r a, v.r.
zpravodaj výboru pro životní prostředí
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