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___________________________________________________________________________
Po úvodním slově náměstkyně ministra financí A. Schillerové, zpravodajské zprávě
posl. J. Novotného a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
I. d o p o r u č u j e

Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona celní zákon
(sněmovní tisk 679)
s c h v á l i l a ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1. V § 29 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) je jeho finanční situace taková, že může splnit ručitelský závazek do výše uvedené v
žádosti o vydání povolení ručitele nebo splnění tohoto ručitelského závazku do této výše
zajistil a“.
2. V § 63 odst. 2 se za slovo „den,“ vkládají slova „který předchází dni,“.
3. V § 64 nadpis zní: „Řízení ve věci závazné informace“.
4. V § 64 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Proti rozhodnutí o závazné informaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1)
lze uplatnit opravné prostředky.“.
5. V § 70 odst. 1 písm. e) se za slovo „jistoty“ vkládají slova „a náležitosti a vzor osvědčení
dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu“.
6. V části dvanácté, účinnost zní: „Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení s
výjimkou ustanovení § 56 odst. 2 písm. d), které nabývá účinnosti dnem 1. září 2016“.

II.

z mocňuje
Parlamentu ČR.

zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Josef NOVOTNÝ v.r.
zpravodaj
Václav VOTAVA v.r.
předseda

