
V l á d n í  n á v r h  
ZÁKON  

 
ze dne ……. 2020, 

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

 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

V § 89 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. 
a zákona č. 229/2020 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní: 

 
 „(4) Správce daně může v odůvodněných případech rozhodnout na návrh provozovatele 
daňového skladu, který uvedl pivo do volného daňového oběhu, o opětovném uvedení tohoto 
piva do režimu podmíněného osvobození od daně za účelem jeho likvidace nebo přepracování. 
Toto pivo může být do režimu podmíněného osvobození od daně opětovně uvedeno pouze 
umístěním zpět do daňového skladu, ze kterého bylo do volného daňového oběhu uvedeno. 
Provozovateli daňového skladu vzniká dnem opětovného uvedení piva do režimu podmíněného 
osvobození od daně nárok na vrácení daně.“. 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBVMJL54P)
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