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-2Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení rozpočtového výboru č. 568 ze 33. schůze
konané dne 4. prosince 2008 (tisk 605/1)
V části třetí čl. III se slova „1. prosince 2008“ nahrazují slovy „jeho vyhlášení“.
Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 6. února 2009
B. Poslanec Ladislav Šustr
K části první
B1. Za dosavadní bod 1 se vkládají nové body 2 až 5, které znějí:
„2. V § 13 odst. 4 se písm. g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
3. V § 21 odst. 6 se písm. e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).
4. V § 36 odstavec 6 zní:
„(6) Základem daně je
a) cena zboží nebo nemovitosti nebo cena obdobného zboží nebo obdobné nemovitosti,
za kterou by bylo možné zboží nebo nemovitost pořídit ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů
vynaložených na dodání zboží nebo převod nemovitosti ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění, jedná-li se o dodání zboží nebo převod nemovitosti dle § 13
odst. 4 písm. a) až f), odst. 5, odst. 6 a podle § 16 odst. 5, nebo
b) výše celkových nákladů vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění, pokud jde o poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 a 4.“.
5. V § 62 odst. 2 se slova „dodání osobního automobilu, při jehož pořízení nebo použití
neměl plátce nárok na odpočet daně, a“ zrušují.
Následující body se přečíslují.
B2. Za nový bod 8 se vkládá nový bod 9, který zní:
„9. V § 75 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 52 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.“.
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„Čl. II
Přechodná ustanovení
1. U osobního automobilu, který byl dodán podle § 13, pořízen z jiného členského
státu podle § 16, dovezen podle § 20 a u technického zhodnocení osobního automobilu52),
s místem plnění v tuzemsku a s datem uskutečnění zdanitelného plnění do dne
předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro uplatnění nároku na odpočet daně
použijí ustanovení § 72 až § 79 ve znění platném do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti
tohoto zákona, a to i po datu nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Při pořízení osobního automobilu formou, kdy je osobní automobil přenechán za
úplatu do užívání podle smlouvy, pokud si strany sjednají, že uživatel je oprávněn nabýt
osobní automobil, který je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze
smlouvy, s datem předání do užívání do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto
zákona, se pro uplatnění nároku na odpočet daně použije ustanovení § 72 až § 79 ve znění
platném do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i po datu nabytí
účinnosti tohoto zákona.
3. U osobního automobilu a u technického zhodnocení osobního automobilu52),
vymezeného podle bodu 1 a 2 přechodných ustanovení, se po datu účinnosti tohoto zákona
použije pro povinnost přiznat uskutečnění plnění osvobozené od daně ustanovení § 62 odst. 2
ve znění platném do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
Dosavadní čl. II a čl. III se označují jako čl. III a čl. IV.

C. Poslanec Pavel Suchánek
C1. Za část druhou se vkládá část třetí, která zní:
„ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona
č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb.,
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona
č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona
č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb.,
zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona
č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb.,
zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeném pod č. 3 /2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona
č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona
č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb.,
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č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb.,
zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb.,
zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb.,
zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona
č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb. a zákona č. 2/2009
Sb., se mění takto:
1. V § 22 odst. 1 písm. g) se na konci textu bodu 3 slova „ w), zm) a zp)“ nahrazují slovy „w)
a zm)“.
2. V § 25 odst. 1 písmeno w) zní:
„w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrů a
půjček a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování
úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi (§ 23
odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček
od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové
přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěru a půjčky
banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců
úvěrů a půjček. V případě, že podmínkou pro poskytnutí úvěru nebo půjčky dlužníkovi
věřitelem je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, půjčky nebo vkladu tomuto věřiteli
osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto ustanovení a
vzhledem k tomuto úvěru nebo půjčce věřitel za osobu spojenou ve vztahu
k dlužníkovi.“.
3. V § 25 odst. 1 se za písmenem zo) čárka nahrazuje tečkou a písmeno zp) se včetně
poznámky č. 129 zrušuje.
4. V § 25 odstavec 3 zní:
„(3) Do úvěrů a půjček se pro účely odstavce 1 písm. w) nezahrnují úvěry a půjčky
nebo jejich část, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku, a dále prokazatelně
poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky. Ustanovení odstavce 1 písm. w) a zm) se nevztahují na
poplatníky uvedené v § 18 odst. 3, na burzu cenných papírů28a) a na poplatníky uvedené v
§ 2.“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2008 a zdaňovací období, které započalo
v roce 2008, platí dosavadní právní předpisy, nestanoví-li tento zákon dále jinak. Ustanovení
zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
s výjimkou § 22 odst. 1 písm. g) bodu 3, § 23 odst. 4 písm. e), § 24 odst. 2 písm. zc), § 25
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se podává daňové přiznání, započaté v roce 2009.
2. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do
31. prosince 2007, se použije na úroky z úvěrů a půjček plynoucí ze smluv o úvěrech a
půjčkách uzavřených před 1. lednem 2008, s výjimkou smluv o úvěrech a půjčkách
uzavřených do 31. prosince 2003 mezi osobami, které pro účely ustanovení § 25 odst. 1
písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2003, nebyly do konce
zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2003,
považovány za osoby spojené, a to za zdaňovací období nebo období, za které se podává
daňové přiznání, započaté v roce 2009. Obdobně lze postupovat i za zdaňovací období nebo
období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2008.
3. Ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) a § 24 odst. 2 písm. zc) zákona č. 586/1992 Sb., ve
znění zákona č. 2/2009 Sb., lze použít již za zdaňovací období započaté v roce 2008.
4. Ustanovení § 22 odst. 1 písm. g) bodu 3, § 25 odst. 1 písm. w) a § 25 odst. 3
zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije
na finanční výdaje (náklady) plynoucí ze smluv o úvěrech a půjčkách uzavřených po 31.
prosinci 2007 a na finanční výdaje (náklady) plynoucí za základě dodatků, kterými se mění
výše poskytované půjčky nebo úvěru anebo výše hrazených úroků, sjednaných po 31. prosinci
2007 ke smlouvám o úvěrech a půjčkách uzavřeným před 1. lednem 2008, a to za zdaňovací
období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2009. Obdobně lze
postupovat i za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté
v roce 2008.
5. Za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté
v roce 2010 a později, se použije ustanovení § 22 odst. 1 písm. g) bodu 3, § 25 odst. 1 písm.
w) a zm) a § 25 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, na veškeré finanční výdaje (náklady) plynoucí ze všech smluv o úvěrech a
půjčkách včetně jejich dodatků.“.
Část třetí vládního návrhu se označuje jako část čtvrtá a článek III jako článek V.
D. Poslanec Michal Doktor
D1. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která zní:
„ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 477/2008 Sb.
Čl. III
Zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se mění takto:
1. V části první Čl. I v bodu 30 poslední věta zní:
„Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 7 až 10.“

-6-

2. V části první Čl. I v bodu 31 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.
3. V části první Čl. I v bodu 32 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.
4. V části první Čl. I v bodu 33 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“ a číslo „8“ číslem
„7“.
Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá a Čl. III se označuje jako Čl. IV.“.
D2. Název zákona zní: „Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.“
D3. V části první:
I..Bod 1 uvést v tomto znění:
„V § 4 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo pro účely osvobození od daně podle
§ 71, 71b a 71e, kdy se použije kurz stanovený v § 71b odst. 6.“.
II. Za dosavadní bod 3 vložit nové body 4 až 6, které znějí:
„4. V § 71 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou 49, 49c a 49d zní:
„(1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, jestliže je dováženému zboží přiznáno
osvobození od cla podle zvláštního právního předpisu49), pokud se jedná o
a) osobní majetek fyzických osob stěhujících se z jejich obvyklého místa pobytu ve třetí
zemi do tuzemska,
b) zboží dovážené fyzickou osobou stěhující se z jejího obvyklého místa pobytu ve třetí zemi
do tuzemska při příležitosti uzavření sňatku,
c) osobní majetek získaný děděním,
d) výbava, studijní potřeby a zařízení domácností žáků nebo studentů,
e) zásilky nepatrné hodnoty49c) do výše hodnoty zboží 22 EUR,
f) zboží neobchodní povahy obsažené v drobných zásilkách ze třetích zemí 49d), pokud je
zasíláno bezúplatně mezi soukromými osobami,
g) přemístění obchodního majetku a ostatního zařízení podniku při ukončení jeho činnosti
ve třetí zemi, pokud v tuzemsku vykonává svoji původní činnost; osvobození se
nevztahuje na obchodní majetek a zařízení použité pro plnění osvobozené od daně bez
nároku na odpočet daně podle § 51,
h) laboratorní zvířata, biologické nebo chemické látky určené na výzkum, pokud jsou
bezúplatně poskytnuty pro zařízení vykonávající vzdělávání a vědecký výzkum,
i) léčebné látky lidského původu a činidla na určování krevní skupiny a tkání,
j) referenční látky pro kontrolu jakosti léčivých přípravků,
k) farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních událostech,
l) bezúplatně nabyté zboží, které je dováženo státními, charitativními nebo dobročinnými
organizacemi, a které slouží k uskutečnění záměrů, ke kterým byly tyto organizace
zřízeny,
m) bezúplatně nabyté zboží, které je speciálně přizpůsobeno pro vzdělávání, zaměstnávání a
sociální rozvoj nevidomých a jiných tělesně nebo duševně postižených osob, pokud je
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postižených osob nebo pomoc zdravotně postiženým osobám,
n) zboží dovážené státními subjekty, charitativními nebo dobročinnými organizacemi, ve
prospěch obětí živelných katastrof,
o) čestná vyznamenání a ceny, dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů, zboží určené
k užívání hlavami států,
p) vzorky zboží nepatrné hodnoty,
q) reklamní tiskoviny a reklamní materiál,
r) zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné akce,
s) zboží určené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům,
t) zásilky určené osobám příslušným ve věcech ochrany, autorských práv nebo
průmyslového nebo obchodního vlastnictví,
u) turistický propagační materiál určený k bezplatnému rozdávání,
v) různé dokumenty a zboží,
w) materiál určený k upevnění a ochraně zboží při přepravě, pokud je úplata za tento materiál
zahrnuta do základu daně podle § 38,
x) stelivo, píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy,
y) pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech a speciálních
kontejnerech,
z) zboží určené na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných
obětí,
aa) rakve, urny a smuteční ozdoby.
__________________
49)
Nařízení Rady č. 918/83 (EHS) ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro
osvobození od cla, ve znění pozdějších předpisů.
49c)
Čl. 22 směrnice Rady 83/181/EHS, ve znění pozdějších předpisů.
49d)
Směrnice Rady 2006/79/ES.
5. V § 71 se odstavce 11 až 13 zrušují.
Dosavadní odstavce 14 až 18 se označují jako odstavce 11 až 15.
6. V § 71 se odstavce 12 až 14 zrušují.
Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 12.“.
Dosavadní bod 4 označit jako bod 7.
D4. V části druhé (změna zákona o spotřebních daních) se doplňují nové novelizační body 1
až 11, které znějí:
„1.V § 11 se na konci textu odstavce 4 zrušují slova „odst. 1“.
2. V § 12 odst. 3 a § 13 odst. 1 se slova „a 98“ nahrazují slovy „ , § 98 a 105a“.
3. V § 13 odst. 25 se slova „a § 98 pro víno“ nahrazují slovy „ , § 98 pro víno a meziprodukty
a § 105a pro tabákové výrobky“.
4. V § 105 odstavec 1 zní:
„(1) Od daně jsou osvobozeny tabákové výrobky určené k použití pro zkoušky týkající se
kvality výrobku a zkoušky související se zabezpečením kvality měření, nebo nezbytné
výrobní zkoušky za podmínky, že tyto tabákové výrobky budou v průběhu zkoušek
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množství. Zkoušky mohou být prováděny pouze v laboratořích akreditovaných
podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro předmět zkoušení tabák nebo tabákové
výrobky.“.
5. V § 105 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Od daně jsou osvobozeny také tabákové výrobky odebrané jako vzorky celním
úřadem.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
6. V § 105 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „tohoto ustanovení“.
7. Za § 105 se vkládá nový § 105a, který včetně nadpisu zní:
„§ 105a
Zvláštní povolení na přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně
Tabákové výrobky osvobozené od daně podle § 105 odst. 2 se přijímají a užívají bez
zvláštního povolení.“.
8. V § 107 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Tabákové výrobky nemusí být uvedeny do
volného daňového oběhu v uzavřeném jednotkovém balení, pokud jsou osvobozeny od daně
podle § 105.“.
9. V § 107 odst. 5 větě první se slovo „Jednotkové“ nahrazuje slovy „Uzavřené jednotkové“ a
za slova „kusů cigaret“ se vkládají slova „s výjimkou uzavřených jednotkových balení cigaret
osvobozených od daně podle § 105“.
10. V § 109 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „s výjimkou tabákových výrobků
osvobozených od daně podle § 105“.
11. V § 114 odst. 7 se slovo „které“ nahrazuje slovy „pokud jsou osvobozeny od daně podle
§ 11 odst. 1 nebo § 105, nebo pokud“.“.
E. Poslanec Aleš Rádl
E1. V části první návrhu zákona v čl. I se za novelizační bod 1 vkládají novelizační body 2 až
4, které znějí:
„2. V § 51 se v návětí slova „§ 52 až 62“ nahrazují slovy „§ 53 až 62“.
3. V § 51 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
4. § 52 se zrušuje.“.
Dosavadní novelizační body 2 až 4 se označují jako novelizační body 5 až 7.
E2. Dosavadní novelizační bod 2 (nově 5) zní: „V § 63 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „až 71“ nahrazují slovy „až 71g“.“.
E3. V dosavadním novelizačním bodě 3 (nově 6) se slova „doplňuje se písmeno i), které zní“
nahrazují slovy „doplňují se písmena i) a j), která znějí“ a v písmenu i) se tečka nahrazuje
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systému datových schránek a služby související s provozováním informačního systému
datových schránek (§ 71g).“.
E4. V dosavadním novelizačním bodě 4 (nově 7) se slova „nové § 71a až 71f“ nahrazují slovy
„nové § 71a až 71g“ a doplňuje se § 71g, který včetně nadpisu zní:
„§ 71g
Osvobození při poskytování poštovních služeb a při provozování informačního systému
datových schránek a při poskytování služeb souvisejících s provozováním informačního
systému datových schránek
(1) Poštovními službami se pro účely tohoto zákona rozumí
a) dodání poštovní zásilky28),
b) poštovní poukazy28).
(2) Poštovní služby uvedené v odstavci 1 jsou osvobozeny od daně, pokud jsou
provozovány držitelem poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zvláštního
právního předpisu.28)
(3) Od daně je osvobozeno dodání poštovních známek platných pro použití v rámci
poštovních služeb v tuzemsku a dalších obdobných cenin za částku nepřevyšující nominální
hodnotu nebo částku podle poštovních ceníků.
(4) Od daně je osvobozeno provozování informačního systému datových schránek a
služby související s provozováním informačního systému datových schránek.“.
E5. V části třetí návrhu zákona v čl. III se doplňuje věta druhá, která zní: „Ustanovení čl. I
bodu 2 až 4, bodu 5, pokud jde o § 71g, bodu 6, pokud jde o § 63 odst. 1 písm. j), a bodu 7,
pokud jde o § 71g, pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2012.“.

F. Poslanec Bohuslav Sobotka
F1. V části první čl. I se za bod 1 vkládají nové body, který znějí:
„… V § 47 odst. 1 písm. b) se číslo „9“ nahrazuje číslem „6“.
….. V § 37 odst. 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „6“.
….. V § 37 odst. 2 se číslo „9“ nahrazuje číslem „6“.
….. V § 38 odst. 4 se číslo „9“ nahrazuje číslem „6“.“.
Následující body se přečíslují.
G. Poslanec Miloš Patera
G1. Navrhuji doplnit označení zákona o tento text:
„ a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“
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„ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III
V § 24 odst. 4 písm. a) se slova „trvá nejméně minimální dobu odpisování uvedenou v
§ 30 odst.1“ nahrazují slovy „zařazeného podle přílohy č. 1 k zákonu v odpisové skupině 1
trvá nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3
nejméně 114 měsíců“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
U hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou
koupí najatého hmotného majetku uzavřené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se až do
doby ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku použije
zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
Návazně navrhuji přečíslovat současnou část třetí (Účinnost) na část čtvrtou a čl. III na čl. V.
H. Poslanec Jiří Hanuš
H1. V části první:
Za dosavadní bod 4 doplnit nový bod 5, který zní:
„5. V příloze č. 1 za položku „06 – Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné;
řezané květiny a dekorativní listoví“ vložit položku „07-12 - Rostliny a semena.“.
V části třetí:
Účinnost – doplnit slova „ s výjimkou bodu…, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009“.
H2. V části první:
Za dosavadní bod 4 doplnit nový bod 5, který zní:
„5. V příloze č. 2 nahradit položku „90.02.11 - Sběr a přeprava komunálního odpadu.“
položkou „90.02.1 - Sběr, svoz a zpracování komunálního odpadu.“.
I.

Poslanec Oldřich Vojíř

I1. K části druhé
V části druhé čl. II se dosavadní text článku označí jako bod 1 a doplňuje se nový bod 2, který
zní:
„2. V § 139 odst. 3 se slova „§ 49 odst. 14“ nahrazují slovy „§ 49 odst. 16“.“.
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Poslanec Vlastimil Tlustý

J1. V části první čl. I se za bod 1 vkládají nové body, které znějí:
„… V § 47 odst. 1 písm. a) se číslo „19“ nahrazuje číslem „15“.
….. V § 37 odst. 1 se číslo „19“ nahrazuje číslem „15“.
….. V § 37 odst. 2 se číslo „19“ nahrazuje číslem „15“.
….. V § 38 odst. 4 se číslo „19“ nahrazuje číslem „15“.“.
Následující body se přečíslují.
K. Poslanec Ladislav Skopal
Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana poslance Doktora č. 4 (novela
spotřebních daní)
K1. V čl. II se dosavadní text označuje jako novelizační bod 1 a za novelizační bod 1 se
vkládají nové novelizační body 2 až 12 (dosavadní 1 až 11), které znějí.
K2. V dosavadním bodě 4 (nový bod 5 - § 105 odst. 1) pozměňovacího návrhu posl. Doktora
se věta druhá nahrazuje textem: „Osvobození od daně se vztahuje pouze na tabákové výrobky
určené pro zkoušky prováděné v Celně technické laboratoři zřízené Celní správoux) nebo
laboratoři zřízené Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcíy).
________________
x)
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
y)
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.“.

V Praze dne 10. února 2009

Michal Doktor, v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru

