
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. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích 

stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (tisk 417)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 28. dubna 2015

A Poslanec Miroslav   K a l o u s e k

A. 1. V části první čl. I se za bod 6 vkládají nové body 7 až 14, které znějí:

„7.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.

8. V § 48 odst. 5 se slova „sazbou 7 665 Kč/1000 l“ nahrazují slovy „stejnou sazbou jako 
minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce 
přibližují“.

9. V § 49 se odstavce 13 až 15 zrušují.
Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 13.

10. V § 52a odst. 4 se číslo „16“ nahrazuje číslem „13“.

11. V § 53 odst. 1 se slova „, 8, 13 až 15“ nahrazují slovy „a 8“.

12. V § 53 odstavec 5 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.“.

13. V § 54 se odstavec 3 zrušuje.

14. V 57 odstavec 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 1 872 Kč/1 000 litrů.“.
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Následující body se přečíslují. 

A. 2. V části první čl. III se doplňují body 6 a 7, které znějí:

„6. 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.

7. 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.“.

B Poslanec Miroslav  K a l o u s e k

B. 1. V části první čl. I se za bod 6 se vkládá nový bod 7, který zní:

„7. V  §  45  odst.  2  písm.  c)  se  slova  „metylestery  řepkového  oleje“  nahrazují  slovy 
„metylestery  mastných  kyselin“  a  slova  „tohoto  metylesteru  řepkového  oleje“ 
se nahrazují slovy „těchto metylesterů mastných kyselin“.“.

Následující body se přečíslují. 

B. 2. V části první čl. III se doplňuje bod 6, který zní:

„6. 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.“.

B. 3. V části třetí se na konec textu článku VII doplňují slova „, a ustanovení čl. I bodu 7, 
které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016“. 

C Poslanec Karel    R a i s

C. 1. V části první čl. I se za bod 6 vkládají nové body 7 až 15, které znějí:

„7. V § 22b odst. 2 se za slovo „úřední,“ doplňují slova „s výjimkou zrušení podle odstavce 
1,“.

8. 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.

9. V § 48 odst. 5 se slova „sazbou 7 665 Kč/1000 l“ nahrazují slovy „stejnou sazbou jako 
minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce 
přibližují“.
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10. V § 49 se odstavce 13 až 15 zrušují.
Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 13.

11. V § 52a odst. 4 se číslo „16“ nahrazuje číslem „13“.

12. V § 53 odst. 1 se slova „, 8, 13 až 15“ nahrazují slovy „a 8“.

13. V § 53 odstavec 5 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.“.

14. V § 54 se odstavec 3 zrušuje.

15. V 57 odstavec 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 1 872 Kč/1 000 litrů.“.

Následující body se přečíslují. 

C. 2. V části první, čl. III se doplňují body 6 a 7, které znějí:

„6. 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.

7. 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.“.

D Poslanec  Petr   A d a m

Nový bod  - v části první čl. I, v § 59 odst. 8 písm. c) se slova „  to neplatí pro daňový sklad 
zkapalněných ropných plynů, jehož skladovací kapacita musí být nejméně 200 000 litrů,” 
zrušují.
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E Poslanec Herbert   P a v e r a 

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 § 49 odst. 13 a 14, 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.

F Poslanec Karel   F i e d l e r 

Nový bod  v části první, čl. I se v § 21 doplňuje odstavec 18, který zní:
„(18)  Správce  daně  zveřejní  v jím  vedeném  veřejně  přístupném  seznamu  držitelů 

povolení k provozování daňového skladu informaci o výši zajištění daně a informaci o tom, 
jakou formou je zajištění poskytnuto. Pokud správce rozhodne o snížení zajištění daně nebo o 
upuštění  od  zajištění  daně,  vyznačí  tuto  skutečnost  do  uvedeného  seznamu  včetně  výše 
řádného i sníženého zajištění.”

V Praze  29. dubna 2015

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

Ing. arch. Jaroslav  K l a š k a  v.r.
zpravodaj hospodářského výboru
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