PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VI. volební období

883/3
Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích
pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů

Doručeno poslancům: 9. května 2013 v 16:02

Pozměňovací a jiné návrhy
k návrhu poslanců Jana Kubaty, Jana Bureše, Jiřího Rusnoka, Jana Husáka, Františka
Laudáta, Jana Čechlovského, Františka Sivery a Igora Svojáka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích
pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných
hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(tisk 883)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 252 ze 41. schůze
konané dne 10. dubna 2013 (tisk 883/2)
1.
V části první, čl. I bodě 1 § 2 písmeno j) zní:
„j) distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné
hmoty na území České republiky, s výjimkou
1. prodeje pohonných hmot z čerpací stanice,
2. prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence
na obchod s plynem podle energetického zákona.“.
2.

V části první, čl. I bodě 4 § 6b odstavec 2 zní:

„(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla
pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.“.
3.

V části první, čl. I bodě 4 § 6c odst. 2 se slovo „občanem“ nahrazuje slovy „státním
příslušníkem“.

4.

V části první, čl. I bodě 4 § 6c odstavec 3 zní:

„(3) Osoba, která je nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu než České
republiky, nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České
republice, může místo písemností podle odstavce 1 nebo 2 k žádosti o živnostenské oprávnění
připojit jinou písemnost prokazující její bezúhonnost.“.
5.

V části první, čl. I bodě 4 § 6g odst. 1 písm. e) se před slovo „kauce“ vkládá slovo
„poskytnutí“.

6.

V části první, čl. I bodě 4 § 6i včetně nadpisu zní:
„§ 6i
Kauce

(1) Distributor pohonných hmot je povinen poskytnout kauci, a to
a) složením částky ve výši 20 000 000 Kč na zvláštní účet celního úřadu s tím, že kauce
v této výši musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora pohonných hmot,
nebo

-2b) bankovní zárukou, kterou přijal celní úřad, k zajištění nedoplatků v celkové výši
do 20 000 000 Kč, které jsou evidovány u orgánů Celní správy České republiky nebo u
jiných správců daně k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace
distributora pohonných hmot.
(2) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2
roky.“.
7.

V části první, čl. I bodě 4 se za § 6i vkládá nový § 6j, který včetně nadpisu zní:
„§ 6j
Použití kauce

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace distributora pohonných
hmot, stává se složená částka přeplatkem distributora pohonných hmot. Je-li takto vzniklý
přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej celní úřad distributorovi pohonných hmot do 90
dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.
(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je orgánem Celní správy České republiky
nebo jiným správcem daně vedeno řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení
daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění akteré bylo zahájeno do 90 dnů ode
dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.
(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace distributora pohonných hmot, vyzve
celní úřad výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni
ode dne zrušení nebo zániku registrace u celního úřadu,jiného správce daně, který o jeho
uhrazení celní úřad požádal.
(4) Celní úřad vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do
5 měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.
(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení
výzvy.“.
Dosavadní § 6j až § 6n se označují jako § 6k až § 6o.
8.

V části první, čl. I bodě 4 § 6m (původním § 6l) odst. 1 a odst. 2 písm. b) se slovo
„opětovnému“ zrušuje.

9.

V části první, čl. I bodě 4 § 6m (původním § 6l) odst. 2 písm. a) se slovo „opětovné“
zrušuje.

10.

V části první, čl. I bodě 4 § 6n (původní § 6m) včetně nadpisu zní:
„§ 6n
Zánik registrace
(1) Registrace zaniká

a) zánikem živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
b) 5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je
kaucí.
(2) Registrace podle odstavce 1 písm. b) nezanikne, pokud je
a) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky,

-3b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní
záruku a kterou přijal celní úřad, nebo
c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet celního úřadu.“.
11.

V části první, čl. I bodě 4 se za § 6n (původní § 6m) vkládá nový § 6o, který včetně
nadpisu zní:
„§ 6o
Informační povinnost celního úřadu

Celní úřad vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku registrace
distributora pohonných hmot.“.
§ 6o (dosavadní § 6n) se označuje jako § 6p.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 7. května 2013
B. Poslanec Otto Chaloupka:
V části první, čl. I v § 2 písm. j) se v bodě 3 na konci věty tečka nahrazuje čárkou a za bod 3
se vkládá nový bod, který zní:
„4. osoby, která prodává a rozváží pohonné hmoty výhradně ve vlastních přepravních
prostředcích nebo soupravách o celkovém objemu do 10.000 litrů“.

C. Poslanec David Kádner:
V části první, čl. I v § 6i se vkládá nový odstavec, který zní:
„(6) Po vložení kauce na zvláštní účet je povinen na své náklady celní úřad kauci
každoročně zvyšovat o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem. Celní
úřad je povinen tuto částku každoročně vyplatit složiteli. Tato vrácená částka není předmětem
daně, poplatku ani jiného obdobného peněžitého plnění.“.

D. Poslanec Josef Nekl:
V části první čl. I v § 6i se vkládá nový odstavec, který zní:
„(5) Distributor pohonných hmot není povinen poskytnout kauci, pokud:
a)
během pěti předcházejících let vykonával činnost distributora a jako distributor prodal
každý rok v daném období minimálně 500 000 litrů pohonných hmot,
b)
během stejné doby splňoval a splňuje podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti podle
tohoto zákona.“.
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E. Poslanec Michal Babák:
1.

V části první, čl. l se v § 6g odst. 1 v písm. e) se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a
vkládá se nové písmeno f), které zní:

„f) prokázání odborné způsobilosti distributora nebo osob jednající jeho jménem.“
2.

V části první, čl. l se za § 6i vkládá nový § 6j, který zní:
„§6j
Odborná způsobilost

(1) Distributor nebo osoba jednající jeho jménem (jednatel, členové statutárních a
dozorčích orgánů) splní podmínku odborné způsobilosti tím, že dosáhli minimálně
a) středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo
b) střední vzdělání a 4 roky praxe v oboru.
Pro posouzení praxe se použije příslušné ustanovení živnostenského zákona.
(2) Podmínky odborné způsobilosti musí být splňovány po celou dobu registrace.“.
Následující paragrafy se přečíslují.
3.

V části první, čl. I v § 6i se v odst 1. v písm. a) a v písm. b) se částka ”20 000 000”
nahrazuje částkou ”10 000 000”.

4.

V části první, čl. I v § 2 písm. j) se v bodě 3 na konci věty tečka nahrazuje čárkou a za
bod 3 se vkládá nový bod, který zní:

”4. distributora, který prodává pouze zkapalněné ropné plyny (LPG).”.

V Praze dne 9. května 2013

Ing. Milan U r b a n v.r.
zpravodaj hospodářského výboru

