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Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
(tisk 532)

A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru č. 356 ze dne 14.
dubna 2004

A.1.

Za novelizační bod 5 se vkládá nový novelizační bod 6, který zní:
„6. § 11 zní:
„§ 11
Arbitr vyzve po podání návrhu instituci, aby se do 15 dnů k návrhu vyjádřila.
V odůvodněných případech může lhůtu na žádost instituce a před uplynutím lhůty o 15
dnů prodloužit, a to i opakovaně.“.“.
Zbývající novelizační body se přečíslují.

A.2.

Za novelizační bod 7 se vkládá nový novelizační bod 8, který zní:
„8. V § 15 odst. 1 se za slova „věci samé“ vkládají slova „bez zbytečného odkladu“.“.
Zbývající novelizační body se přečíslují.

A.3.

Za novelizační bod 11 se vkládá nový novelizační bod 12, který zní:
„12. V § 23 odst. 3 se za první větu vkládá nová věta, která zní: „Řízení o uložení
pokuty může být zahájeno též doručením rozhodnutí o uložení pokuty.“.“.
Zbývající novelizační body se přečíslují.

A.4.

Čl. II zní:
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005

B.

Pozměňovací návrhy přednesené poslancem Antonínem Macháčkem v podrobné
rozpravě ve druhém čtení dne 15. června 2004.

B.1.

Název zákona zní:
„Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č.
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
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B.2.

Za slova „Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky“ se vkládá nadpis
„ČÁST PRVNÍ“.

B.3.

Za ČÁST PRVNÍ se vkládá nová ČÁST DRUHÁ, která zní:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. II
V § 132 písm. d) a e), § 134 odst. 1 a 2 a v § 135 odst. 1, 3, 7, 8 a 12 zákona č.
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 237/2004 Sb., se slova
„nabídky a“ zrušují.“.

B.4.

Za ČÁST DRUHOU se vkládá nová ČÁST TŘETÍ, která zní:
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. III
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č.
306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003
Sb., zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.
2. V § 17 odst. 3 se v písmeni b) slova „§ 3 odst. 4 písm. d)“ zrušují.
Dosavadní čl. II se označuje jako ČÁST ČTVRTÁ, čl. IV.

B.5.

ČÁST ČTVRTÁ zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost
Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou části druhé, čl.
II a části třetí, čl. III, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
V Praze dne 16. června 2004
Ing. Vladimír D o l e ž a l, v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru
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