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rozpočtový výbor
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USNESENÍ
z 35. schůze dne 18. září 2012
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 734)

Po úvodním slově 1. náměstka ministra financí L. Minčiče, zpravodajské zprávě posl.
R. Fialy 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, kterým
se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony (sněmovní tisk 734)
s c h v á l i l a ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1.

V části první článku I v bodu 142 § 115 odstavec 3 zní:

„(3) Zjistí-li správce daně nebo jiný příslušný orgán neznačené tabákové výrobky, zajistí
je, přičemž bez zbytečného odkladu předá rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových
výrobků jejich držiteli. Nelze-li rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových výrobků takto
doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné ve spise.“.
2.

V části první v článku I bod 148 zní:

„148. V § 119 odst. 4 písm. a) se slova „celního úřadu" nahrazují slovy „pověřeného správce
daně", slova „celní úřad" se nahrazují slovy „pověřený správce daně" a na konci se
slovo „nebo" zrušuje.“.
3.

V části první v článku I se vkládá nový bod 150, který zní:

„150. V § 119 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se
písmeno c), které zní:
,,c) pojištěním záruky poskytnutým pojišťovnou, pokud tento způsob zajištění povolí
pověřený správce daně; na pojištění záruky se přiměřeně použije § 21 odst. 2 až 6.".
Dosavadní body 150 až 177 se označují jako body 151 až 178.“

4.

V části první článku I v dosavadním bodu 153 § 134 odstavec 3 zní:

„(3) Lihoviny a tabákové výrobky zjištěné na místě, kde je zákaz jejich prodeje, správce
daně nebo jiný příslušný orgán zajistí, přičemž bez zbytečného odkladu předá rozhodnutí o
zajištění lihovin a tabákových výrobků jejich držiteli. Nelze-li rozhodnutí o zajištění lihovin a
tabákových výrobků takto doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné ve spise.“.

5.

V části první článku I v dosavadním bodu 176 § 135zze odst. 2 se slova „Celní úřad“
nahrazují slovy „Generální ředitelství cel“ a slova „z úředních osob celního úřadu“ se
nahrazují slovy „ze zaměstnanců v Generálním ředitelství cel“.

6.

V části první článku I v dosavadním bodu 176 § 135zzg včetně nadpisu zní:
„§ 135zzg
Příslušnost k projednání správního deliktu
(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad.
(2) Česká obchodní inspekce nebo finanční úřad projednává

a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání
s tabákovými výrobky,
b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,
c) přestupky na úseku
1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
2. značkování některých dalších minerálních olejů,
d) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to
1. správní delikty proti jednotkovému balení,
2. správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného
spotřebitele,
3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,
e) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní
delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,
f) správní delikty na úseku
1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů, s výjimkou správního deliktu
proti oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení k barvení,
2. značkování některých dalších minerálních olejů, s výjimkou správního deliktu proti
oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení ke značkování.
(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce projednává
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání
s tabákovými výrobky,
b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,
c) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to
1. správní delikty proti jednotkovému balení,
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2.

správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného
spotřebitele,
3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,
d) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní
delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.
(4) Obecní živnostenský úřad projednává
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání
s tabákovými výrobky,
b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,
c) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to správní delikty proti
značení tabákovými nálepkami,
d) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní
delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.“.

7.

V části první článku I v dosavadním bodu 177 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

8.

V části druhé článku IV v bodu 2 § 2a odst. 2 se za slovo „správci“ vkládá slovo
„spotřební“.

9.

Za část pátou se vkládá nová část šestá, která zní:
„ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. VIII

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon
o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb.,
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 192/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 3 odst. 5 se slova „pro pracovníky místně příslušných územních finančních orgánů
a pracovníky Ministerstva financí“ nahrazují slovy „pro zaměstnance v orgánu Finanční
správy České republiky a zaměstnance v Ministerstvu financí“.

2.

V § 7 odst. 2 písm. d) se slova „územním finančním orgánům“ nahrazují slovy
„finančnímu úřadu“.“.

Dosavadní části šestá až patnáctá se označují jako části sedmá až šestnáctá a dosavadní
články VIII až XVIII se označují jako články IX až XIX.
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10.

Za část sedmou (dosavadní část šestou) se vkládá nová část osmá, která zní:
„ČÁST OSMÁ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. X
V § 11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., písmeno a)
zní:
„a) přísluší Generálnímu ředitelství cel, jedná-li se o majetek, který připadl státu
1. v souvislosti s porušením celních předpisů anebo na základě těchto předpisů,
2. v souvislosti s porušením právních předpisů upravujících správu spotřebních daní anebo
na základě těchto předpisů,
3. propadnutím nebo zabráním výrobku, který je předmětem spotřební daně,
4. na základě rozhodnutí orgánu Celní správy České republiky,“.“.
Dosavadní části osmá až šestnáctá se označují jako části devátá až sedmnáctá a dosavadní
články X až XIX se označují jako články XI až XX.

11.

V části desáté článku XII (dosavadní části osmé článku X) bodu 2 se číslo „4“
nahrazuje slovy „3 odst. 4“.

12.

V části desáté článku XII (dosavadní části osmé článku X) bodu 2 v původně
označeném § 4 písm. z) se za slovo „výrobků“ vkládají slova „podle zákona
upravujícího spotřební daně“.

13.
V dosavadní části jedenácté článku XIII se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. V § 5 odst. 2 se slova “hlavní město Praha“ nahrazují slovem „Brno“.“.
Dosavadní body 1 až 11 se označují jako body 2 až 12.

14.

Za část čtrnáctou článek XVII (dosavadní část dvanáctou článek XV) se vkládá nová
část patnáctá, která zní:
„ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o podporovaných zdrojích energie
Čl. XVIII

V § 21 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů, se slova „územní finanční orgány“ nahrazují slovy „finanční úřady“.“.
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Dosavadní části patnáctá až sedmnáctá se označují jako části šestnáctá až osmnáctá a
dosavadní články XVIII až XX se označují jako články XIX až XXI.

15.

V části osmnácté článku XXI (dosavadní část patnáctá článek XVIII) písm. a) se slovo
„třinácté“ nahrazuje slovem „šestnácté“.

16.

V části osmnácté článku XXI (dosavadní část patnáctá článek XVIII) písm. b) se slovo
„čtrnácté“ nahrazuje slovem „sedmnácté“.

II.

z mocňuje
Parlamentu ČR.

zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Radim FIALA v.r.
zpravodaj

Pavel SUCHÁNEK v.r.
předseda
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