PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VII. volební období

717/3
Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Doručeno poslancům: 20. dubna 2016 v 11:33

Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
celního zákona
(tisk 717)
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 425
z 38. schůze konané dne 30. března 2016 (tisk 717/2)
A. 1. V části třicáté páté, Čl. XXXVI, bod 11, se slovo „celního“ zrušuje.
A. 2. V části čtyřicáté třetí, Čl. XLV, bod 16 se slovo „odstavce“ nahrazuje slovem „odstavec“.
A. 3. V části čtyřicáté sedmé, účinnost zní: „Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení,
s výjimkou
a) ustanovení čl. I a čl. XLV bodů 1, 4 a 18, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2016, a
b) ustanovení čl. XXXIII bodu 33 a čl. XXXIV bodu 3, která nabývají účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení tohoto zákona.“

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 19. dubna 2016
B. Poslanec Zbyněk Stanjura
SD 4175
V části Třicáté třetí, Změna zákona o dani z přidané hodnoty, čl. XXXIII
B. 1. Bod 15 zní:
„§ 33a
Daňový doklad při vývozu
a) Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje daňový doklad vystavený podle § 28 odst. 1 písm.
a).
b) Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje rozhodnutí celního úřadu o umístění zboží do
svobodného pásma v tuzemsku.“.
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B. 2. V § 66 – osvobození od daně při vývozu zboží
a) Na konci textu odst. 1 doplnit poslední větu : „Za vývoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje
také umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma v tuzemsku.“.
b) Za odstavec 2 doplnit nový odstavec 3 ve znění: „Osvobozeno od daně s návrhem na odpočet
daně je také umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma v tuzemsku.“.
Následující odstavce se přečíslují.
c) Odstavec 3 přečíslovat na 4 a za první větu zařadit text : „Dodání zboží na území třetí země je
plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle § 33a písm. a).“.
d) Doplnit odst. (5), který zní: „Za den umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma se
považuje den potvrzený celním úřadem na rozhodnutí o umístění zboží ve svobodném pásmu
v tuzemsku. Umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma je plátce povinen prokázat
daňovým dokladem podle § 33a písm.b).“. Navrhovaný odst. (4) přečíslovat na (6).
Následující odstavce se přečíslují.
B. 3. V § 68 – Osvobození ve zvláštních případech
Za odst. (14) se doplňuje odstavec (15), který zní: „ Od daně s návrhem na odpočet daně je
osvobozeno dodání zboží umístěného ve svobodném pásmu a poskytnutí služeb vztahujících se ke
zboží umístěnému ve svobodném pásmu“.

C. Poslanec Jan Volný
SD 4165
C. 1. K části čtyřicáté páté
Část čtyřicátá pátá se včetně nadpisu zrušuje.
Dosavadní části čtyřicátá šestá čl. XLIX a čtyřicátá sedmá čl. L se přečíslují.
SD 4164
C. 2. K části čtyřicáté šesté
Část čtyřicátá šestá včetně nadpisu zní:
„ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
Čl. XLIX

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb.,
zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 136/2010 Sb., zákona č. 342/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a
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zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 9 se slova „nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navrácení“ zrušují.
2. V § 30 odst. 1 písm. c) se za slovo „do“ vkládají slova „celního režimu“.“.

V Praze 20. dubna 2016

PaedDr. Josef N o v o t n ý
zpravodaj garančního rozpočtového výboru
v z. Ing. Václav V o t a v a, v.r.
předseda garančního rozpočtového výboru

