
Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

ve znění pozdějších předpisů
(tisk 208)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru č. 112 z 11. schůze
konané dne 26. června 2014 (tisk 208/1)

A1 V článku I se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje bod 2, který zní:

„2. Za § 118 se vkládá nový § 118a, který včetně nadpisu zní:
„§ 118a

Regulace předzásobení

(1) Osoby, které nakoupily jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě
s tabákovou nálepkou obsahující sazbu spotřební daně platnou ke dni předcházejícímu dni
nabytí účinnosti právního předpisu, kterým se mění sazba daně u cigaret (dále též jen "právní
předpis měnící sazbu daně"), za účelem jeho dalšího prodeje, mohou takové balení prodávat
nejdéle do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
nabyl účinnosti právní předpis měnící sazbu daně. Po uplynutí této doby se takové jednotkové
balení považuje za neznačený tabákový výrobek podle tohoto zákona.

(2) Jde-li o tabákové nálepky nalepené na jednotkových baleních cigaret určených k
přímé spotřebě, které obsahují sazbu spotřební daně platnou ke dni předcházejícímu dni
nabytí účinnosti právního předpisu měnícího sazbu daně, nárok na vrácení jejich hodnoty
podle § 122 odst. 7 tohoto zákona vzniká dnem zničení těchto tabákových nálepek pod
úředním dozorem pověřeného správce daně, pouze pokud odběratel tabákových nálepek
a) do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl

účinnosti právní předpis měnící sazbu daně,
1. provede soupis těchto tabákových nálepek,
2. podá elektronicky žádost o úřední dozor nad zničením těchto tabákových nálepek ve

formátu a struktuře zveřejněné správcem daně umožňující dálkový přístup, a
3. umístí jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě obsahující tyto tabákové

nálepky na místo, které je zabezpečeno proti zneužití a kde jsou tato jednotková
balení skladována odděleně od jiných tabákových výrobků a viditelně označena, a

b) do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl
účinnosti právní předpis měnící sazbu daně, zničí tyto tabákové nálepky; do dne zničení
těchto tabákových nálepek musí být jednotková balení obsahující tyto tabákové nálepky
umístěna v souladu s písmenem a) bodem 3.

(3) Jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou obsahující
sazbu spotřební daně platnou ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti právního předpisu
měnícího sazbu daně, u nichž jsou splněny podmínky podle odstavce 2, se do posledního dne
čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti právní předpis
měnící sazbu daně, nepovažují za neznačený tabákový výrobek podle tohoto zákona.".
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A2 Článek II zní:

„Čl. II

1. Osoby, které nakoupily jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou
nálepkou obsahující sazbu spotřební daně podle § 104 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, za účelem jeho
dalšího prodeje, mohou takové balení prodávat nejdéle do posledního dne druhého
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti tento zákon. Po uplynutí
této doby se takové jednotkové balení považuje za neznačený tabákový výrobek podle zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Jde-li o tabákové nálepky nalepené na jednotkových baleních cigaret určených k přímé
spotřebě, které obsahují sazbu spotřební daně podle § 104 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nárok na vrácení
jejich hodnoty podle § 122 odst. 7 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, vzniká dnem zničení těchto tabákových nálepek pod úředním
dozorem pověřeného správce daně, pouze pokud odběratel tabákových nálepek
a) do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl

účinnosti tento zákon,
1. provede soupis těchto tabákových nálepek,
2. podá elektronicky žádost o úřední dozor nad zničením těchto tabákových nálepek ve

formátu a struktuře zveřejněné správcem daně umožňující dálkový přístup, a
3. umístí jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě obsahující tyto tabákové

nálepky na místo, které je zabezpečeno proti zneužití a kde jsou tato jednotková
balení skladována odděleně od jiných tabákových výrobků a viditelně označena, a

b) do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl
účinnosti tento zákon, zničí tyto tabákové nálepky; do dne zničení těchto tabákových
nálepek musí být jednotková balení obsahující tyto tabákové nálepky umístěna v souladu
s písmenem a) bodem 3.

3. Jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou obsahující
sazbu spotřební daně podle § 104 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ke dni
předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, u nichž jsou splněny podmínky podle
bodu 2, se do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
nabyl účinnosti tento zákon, nepovažují za neznačený tabákový výrobek podle zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 51
z 13. schůze konané dne 27. června 2014 (tisk 208/2)

B1 V čl. I se vkládá nový bod 2, který zní:

„2. Za § 118 se vkládá nový § 118a, který včetně nadpisu zní:
„§ 118a

Regulace předzásobení

(1) Osoby, které nakoupily jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s
tabákovou nálepkou obsahující sazbu spotřební daně platnou ke dni předcházejícímu dni
nabytí účinnosti právního předpisu, kterým se mění sazba daně u cigaret (dále též jen „právní
předpis měnící sazbu daně“), za účelem jeho dalšího prodeje, mohou takové balení prodávat
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nejdéle do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
nabyl účinnosti právní předpis měnící sazbu daně. Po uplynutí této doby se takové jednotkové
balení považuje za neznačený tabákový výrobek podle tohoto zákona.

(2) Jde-li o tabákové nálepky nalepené na jednotkových baleních cigaret určených k
přímé spotřebě, které obsahují sazbu spotřební daně platnou ke dni předcházejícímu dni
nabytí účinnosti právního předpisu měnícího sazbu daně, nárok na vrácení jejich hodnoty
podle § 122 odst. 7 tohoto zákona vzniká dnem zničení těchto tabákových nálepek pod
úředním dozorem pověřeného správce daně, pouze pokud odběratel tabákových nálepek
a) do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl

účinnosti právní předpis měnící sazbu daně,
1. provede soupis těchto tabákových nálepek,
2. podá elektronicky žádost o úřední dozor nad zničením těchto tabákových nálepek ve

formátu a struktuře zveřejněné správcem daně umožňující dálkový přístup, a
3. umístí jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě obsahující tyto tabákové

nálepky na místo, které je zabezpečeno proti zneužití a kde jsou tato jednotková
balení skladována odděleně od jiných tabákových výrobků a viditelně označena, a

b) do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl
účinnosti právní předpis měnící sazbu daně, zničí tyto tabákové nálepky; do dne zničení
těchto tabákových nálepek musí být jednotková balení obsahující tyto tabákové nálepky
umístěna v souladu s písmenem a) bodem 3.

(3) Jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou obsahující
sazbu spotřební daně platnou ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti právního předpisu
měnícího sazbu daně, u nichž jsou splněny podmínky podle bodu 2, se do posledního dne
čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti právní předpis
měnící sazbu daně, nepovažují za neznačený tabákový výrobek podle tohoto zákona.“.“.

Dosavadní text čl. I se označuje jako bod 1.

B2 čl. II zní:

„Čl. II

(1) Osoby, které nakoupily jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s
tabákovou nálepkou obsahující sazbu spotřební daně podle § 104 odst. 1 zákona č. 353/2003
Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, za účelem
jeho dalšího prodeje, mohou takové balení prodávat nejdéle do posledního dne druhého
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti tento zákon. Po uplynutí
této doby se takové jednotkové balení považuje za neznačený tabákový výrobek podle zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Jde-li o tabákové nálepky nalepené na jednotkových baleních cigaret určených k
přímé spotřebě, které obsahují sazbu spotřební daně podle § 104 odst. 1 zákona č. 353/2003
Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nárok na
vrácení jejich hodnoty podle § 122 odst. 7 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká dnem zničení těchto tabákových nálepek pod úředním
dozorem pověřeného správce daně, pouze pokud odběratel tabákových nálepek
a) do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl

účinnosti tento zákon,
1. provede soupis těchto tabákových nálepek,
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2. podá elektronicky žádost o úřední dozor nad zničením těchto tabákových nálepek ve
formátu a struktuře zveřejněné správcem daně umožňující dálkový přístup, a

3. umístí jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě obsahující tyto tabákové
nálepky na místo, které je zabezpečeno proti zneužití a kde jsou tato jednotková
balení skladována odděleně od jiných tabákových výrobků a viditelně označena, a

b) do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci,v němž nabyl
účinnosti tento zákon, zničí tyto tabákové nálepky; do dne zničení těchto tabákových
nálepek musí být jednotková balení obsahující tyto tabákové nálepky umístěna v souladu
s písmenem a) bodem 3.

(3) Jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou obsahující
sazbu spotřební daně podle § 104 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ke dni
předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, u nichž jsou splněny podmínky podle
bodu 2, se do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
nabyl účinnosti tento zákon, nepovažují za neznačený tabákový výrobek podle zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 15. července 2014

C. Poslanec Ladislav Šincl

C1 Stávající text článku I se doplňuje takto:
„X1. V § 118 odst. 11 se na konci textu písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

X2. V § 118 odst. 11 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

X3. V § 118 se odstavce 12 až 14 zrušují.
Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 12.

X4. Za § 118 se vkládají nové § 118a až 118c, které včetně nadpisů znějí:
„§ 118a

Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících staré sazbě daně

(1) V případě změny sazby daně lze tabákovou nálepku odpovídající sazbě daně
bezprostředně předcházející nové sazbě daně objednat s uvedením termínů odběru nejpozději
6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti nové sazby daně.

(2) Tabákovou nálepku podle odstavce 1 lze odebrat nejdříve 2 týdny po doručení
objednávky pověřenému správci daně.

(3) Tabákový výrobek s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně
předcházející nové sazbě daně lze uvést do volného daňového oběhu na daňovém území
České republiky nejpozději přede dnem nabytí účinnosti nové sazby daně.
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§ 118b
Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících nové sazbě daně

(1) V případě změny sazby daně musí být tabáková nálepka odpovídající nové sazbě daně
objednána nejméně 6 týdnů před jejím prvním odběrem.

(2) Tabákovou nálepku podle odstavce 1 lze odebrat nejdříve 6 týdnů přede dnem nabytí
účinnosti nové sazby daně.

(3) Tabákový výrobek s tabákovou nálepkou odpovídající nové sazbě daně lze uvést do
volného daňového oběhu na daňovém území České republiky ode dne nabytí účinnosti nové
sazby daně.

§ 118c
Prodej jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně

(1) Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající
jiné než nové sazbě daně nakoupené za účelem dalšího prodeje nelze ode dne nabytí účinnosti
nové sazby daně prodávat.

(2) Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající
sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nakoupené za účelem dalšího
prodeje nelze prodávat po uplynutí posledního dne druhého kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně.

(3) Jednotkové balení cigaret, které nelze podle odstavce 1 nebo 2 prodávat, se považuje
za neznačený tabákový výrobek.“.

X5. V § 122 se odstavec 9 zrušuje.

X6. Za § 122 se vkládá nový § 122a, který včetně nadpisu zní:
„§ 122a

Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek v případě změny sazby daně u cigaret

(1) Nárok na vrácení hodnoty tabákové nálepky v případě tabákové nálepky odpovídající
sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nalepené na jednotkovém balení
cigaret určeném k přímé spotřebě, které odběratel vyrobil, dovezl nebo dopravil z jiného
členského státu, vzniká dnem jejího zničení pod úředním dozorem na daňovém území České
republiky, pokud
a) hodnota tabákové nálepky byla již uhrazena,
b) do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla

účinnosti nová sazba daně, odběratel
1. provede soupis těchto tabákových nálepek,
2. podá žádost o úřední dozor nad zničením těchto tabákových nálepek elektronicky, a

to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňující dálkový
přístup, a

3. umístí jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s těmito tabákovými
nálepkami na místo, které je zabezpečeno proti zneužití a kde jsou tato jednotková
balení skladována odděleně od jiných tabákových výrobků a viditelně označena,
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c) je jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s touto tabákovou nálepkou do dne
zničení skladováno podle písmene b) bodu 3 a

d) ke zničení došlo do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně.

(2) Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající
sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně, u něhož jsou splněny podmínky
podle odstavce 1, se do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
v němž nabyla účinnosti nová sazba daně, nepovažuje za neznačený tabákový výrobek.“.“.

C2 Článek II zní:
„Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovými nálepkami
odpovídajícími sazbám daně předcházejícím sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 118c zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije.“.

D. Poslanec Adam Rykala

Stávající text článku I se doplňuje takto:
„X1. V § 107 odst. 6 se za poslední větu doplňuje „a prodeje tabáku do vodní dýmky, u
kterého je povolen prodej po dávkách k přímé spotřebě ve vodní dýmce v místě prodeje.“

X2. V § 107 odst. 7 se před slovem „cigarillos“ ruší „a“ a nahrazuje se čárkou, za slovem
„cigarillos“ se doplňuje „a jednotlivých dávek tabáku do vodní dýmky určených k přímé
spotřebě v místě prodeje„

X3. V § 135zg odst. 2 se za poslední větu doplňuje „s výjimkou podle § 107 odstavců 6 a 7.“.

E. Poslanec Karel Fiedler

E1 § 101 odst. 3 písm. c) body 1 a 2  zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, nově zní:

„1. tabák řezaný, popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek, který je možné
kouřit bez dalšího průmyslového zpracování,

2. tabákový odpad, tabákové listy nebo jakýkoli nezpracovaný tabák, které jsou určeny k
prodeji konečnému spotřebiteli, nespadají pod písmeno a) nebo b) a  je možné je kouřit,
nebo“.

E2 V § 104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální
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cigarety 27 % 1,28 Kč/kus

 

celkem nejméně však

2,38 Kč/kus

doutníky, cigarillos  1,42 Kč/kus

    

 

tabák

ke kouření

 

 

 

2023 Kč/kg

 

 

 

 

E3 2. Nový  Čl. III
V § 104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

odstavec 1 zní:

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 25 % 1,41 Kč/kus

 

celkem nejméně však

2,50 Kč/kus

doutníky, cigarillos  1,50 Kč/kus

    

 

tabák

ke kouření

 
 

2250 Kč/kg

 

 

 

 

 

3. Nový Čl. IV
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení . s výjimkou Čl. III, který nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.
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F. Poslanec Milan Urban

Změna zákona o spotřebních daních
V § 104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text Sazba daně
Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 % 1,29 Kč/kus celkem
1,28 Kč/kus nejméně však

2,37 Kč/kus
2,38 Kč/kus

doutníky, 1,42 Kč/kus
cigarillos

tabák 1896 Kč/kg
ke kouření
“.

G. Poslanec Zbyněk Stanjura

G1 V § 104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 %

1 %

1,29 Kč/kus

2,40 Kč/kus

celkem nejméně

však

2,37 Kč/kus

G2 V § 104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, odstavec 1 zní:

1. „(1a) Sazby daně jsou stanoveny takto:

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 % 1,28 Kč/kus celkem nejméně

však

2,38 Kč/kus
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doutníky,

cigarillos

1,42 Kč/kus

jemně řezaný

tabák k ruční

výrobě cigaret

1904 Kč/kg

ostatní tabák

ke kouření

1000 Kč/kg

2. „(1b) Sazby daně jsou stanoveny takto:

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 25 % 1,41 Kč/kus celkem nejméně

však

2,50 Kč/kus

doutníky,

cigarillos

1,50 Kč/kus

jemně řezaný

tabák k ruční

výrobě cígaret

2125 Kč/kg

ostatní tabák

ke kouření

1050 Kč/kg

Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 104 odst. 1 písm. b).

(2) Ustanovení § 104 odst. 1 písm. b) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

(3) Ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 2015.“.
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G3 V § 104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, odstavec 1a zní:

1. „(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

2 IIIa/
                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 % 1,28 Kč/kus celkem nejméně

však

2,38 Kč/kus

3 IIIb/

tabák

ke kouření

1904 Kč/kg

4 IIIc/

jemně řezaný

tabák k ruční

výrobě cigaret

1904 Kč/kg

ostatní tabák

ke kouření

1000 Kč/kg

Do § 101 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů se
doplňuje nový odstavec (7), který zní:
„(7) Tabák ke kouření, v němž je více než 25 % váhy tabákových částic užších než 1,5

mm, se považuje za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret.“.

H. Poslanec Jiří Koskuba

H1 K čl. I.
Článek 1 nově zní:

„Čl. I
Změna zákona o spotřebních daních

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se
mění takto:

1. V § 101 odst. 3 písm. C) bod 3 nově zní
„ 3. Tabák ke kouření, v němž je více než 25 % váhy tabákových částic užších než 1,5 mm, se
považuje za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret.“
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 2. V § 104 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 % 1,28 Kč/kus celkem nejméně
však
2,38 Kč/kus

doutníky,
cigarillos

1,42 Kč/kus

jemně řezaný
tabák k ruční
výrobě cigaret

2023 Kč/kg

ostatní tabák
ke kouření

1000 Kč/kg

H2 K čl. I.
Článek 1 nově zní:

„Čl. I
Změna zákona o spotřebních daních

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se
mění takto:

1. V § 101 odst. 3 písm. C) bod 3 nově zní
„ 3. Tabák ke kouření, v němž je více než 25 % váhy tabákových částic užších než 1,5 mm, se
považuje za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret.“

2. V § 104 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální
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cigarety 27 % 1,28 Kč/kus celkem nejméně
však
2,38 Kč/kus

doutníky,
cigarillos

1,42 Kč/kus

jemně řezaný
tabák k ruční
výrobě cigaret

1896 Kč/kg

ostatní tabák
ke kouření

1000 Kč/kg

H3 K čl. I.
Článek 1 nově zní:

„Čl. I
Změna zákona o spotřebních daních

Zákon č. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se
mění takto:

1. V § 101 odst. 3 písm. C) bod 3 nově zní
„ 3. Tabák ke kouření, v němž je více než 25 % váhy tabákových částic užších než 1,5 mm, se
považuje za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret.“

2. V § 104 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

a)

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 % 1,28 Kč/kus celkem nejméně
však
2,38 Kč/kus

doutníky,
cigarillos

1,42 Kč/kus
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jemně řezaný
tabák k ruční
výrobě cigaret

2023 Kč/kg

ostatní tabák
ke kouření

1000 Kč/kg

b)

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 25 % 1,41 Kč/kus celkem nejméně
však
2,50 Kč/kus

doutníky,
cigarillos

1,50 Kč/kus

jemně řezaný
tabák k ruční
výrobě cígaret

2250 Kč/kg

ostatní tabák
ke kouření

 1050 Kč/kg

K čl. III.
Článek III nově zní:

„Čl. III
Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 104 odst. 1 písm. b).

(2) Ustanovení § 104 odst. 1 písm. b) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

(3) Ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 2015.“.
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H4 K čl. I.
Článek 1 nově zní:

„Čl. I
Změna zákona o spotřebních daních

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se
mění takto:

1. V § 101 odst. 3 písm. C) bod 3 nově zní
„ 3. Tabák ke kouření, v němž je více než 25 % váhy tabákových částic užších než 1,5 mm, se
považuje za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret.“

2. V § 104 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

a)

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 % 1,28 Kč/kus celkem nejméně
však
2,38 Kč/kus

doutníky,
cigarillos

1,42 Kč/kus

jemně řezaný
tabák k ruční
výrobě cigaret

1896 Kč/kg

ostatní tabák
ke kouření

1000 Kč/kg

b)

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 25 % 1,41 Kč/kus celkem nejméně
však
2,50 Kč/kus
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doutníky,
cigarillos

1,50 Kč/kus

jemně řezaný
tabák k ruční
výrobě cígaret

2000 Kč/kg

ostatní tabák
ke kouření

 1050 Kč/kg

K čl. III.
Článek III nově zní:

„Čl. III
Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 104 odst. 1 písm. b).

(2) Ustanovení § 104 odst. 1 písm. b) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

(3) Ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 2015.“.

H5 K čl. I.
Článek 1 nově zní:

„Čl. I
Změna zákona o spotřebních daních

Zákon č. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se
mění takto:

1. V § 101 odst. 3 písm. C) bod 3 nově zní
„ 3. Tabák ke kouření, v němž je více než 25 % váhy tabákových částic užších než 1,5 mm, se
považuje za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret.“
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2. V § 104 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

a)

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 % 1,28 Kč/kus celkem nejméně
však
2,38 Kč/kus

doutníky,
cigarillos

1,42 Kč/kus

jemně řezaný
tabák k ruční
výrobě cigaret

2023 Kč/kg

ostatní tabák
ke kouření

1000 Kč/kg

b)

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 % 1,35 Kč/kus celkem nejméně
však
2,49 Kč/kus

doutníky,
cigarillos

1,50 Kč/kus

jemně řezaný
tabák k ruční
výrobě cígaret

2117 Kč/kg
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ostatní tabák
ke kouření

 1050 Kč/kg

K čl. III.
Článek III nově zní:

„Čl. III
Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 104 odst. 1 písm. b).

(2) Ustanovení § 104 odst. 1 písm. b) nabývá účinnosti  dnem 1. ledna 2016.

(3) Ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 2015.“.

H6 K čl. I.
Článek 1 nově zní:

„Čl. I
Změna zákona o spotřebních daních

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se
mění takto:

1. V § 101 odst. 3 písm. C) bod 3 nově zní
„ 3. Tabák ke kouření, v němž je více než 25 % váhy tabákových částic užších než 1,5 mm, se
považuje za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret.“

2. V § 104 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

a)

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 % 1,28 Kč/kus celkem nejméně
však
2,38 Kč/kus

doutníky,
cigarillos

1,42 Kč/kus
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jemně řezaný
tabák k ruční
výrobě cigaret

1896 Kč/kg

ostatní tabák
ke kouření

1000 Kč/kg

b)

                             Sazba daněText

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 % 1,35 Kč/kus celkem nejméně
však
2,49 Kč/kus

doutníky,
cigarillos

1,50 Kč/kus

jemně řezaný
tabák k ruční
výrobě cígaret

1992 Kč/kg

ostatní tabák
ke kouření

 1050 Kč/kg

K čl. III.
Článek III nově zní:

„Čl. III
Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 104 odst. 1 písm. b).

(2) Ustanovení § 104 odst. 1 písm. b) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

(3) Ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 2015.“.
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I. Poslanec Štěpán Stupčuk

k pozměňovacímu návrhu poslance Ladislava Šincla, dokument 1051

I1 K bodu 2:
Varianta 1

„Bod 2 pozměňovacího návrhu nově zní:
„2. článek II zní:

„Čl. II.
Přechodné ustanovení

Pro jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovými nálepkami
odpovídajícími sazbám daně platnými před nabytím účinnosti zákona č. 407/2012 Sb. se
ustanovení paragrafu 118c) nepoužije.“.“.

Varianta 2

1. V bodě 4 pozměňovacího návrhu se za nově navržené ustanovení paragrafu 118 c)
doplňuje nový paragraf 118 d), který zní:

„118 d
Zvláštní ustanovení o doprodeji cigaret

Pro jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovými nálepkami
odpovídajícími sazbám daně platnými před nabytím účinnosti zákona č. 407/2012 Sb. se
ustanovení paragrafu 118 c) nepoužije.“.

2. V pozměňovacím návrhu se bod 2 (nové znění článku II) vypouští.

I2 V bodě 6 pozměňovacího návrhu nově navržený § 122 a zní:

„§ 122a
Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek v případě změny sazby daně u cigaret

(1) Podnikatel, který vyrobil, dovezl nebo dopravil na daňové území České republiky
z jiného členského státu, nebo nabyl za účelem jejich dalšího prodeje tabákové výrobky
označené tabákovou nálepkou odpovídající jiné sazbě daně než je aktuálně účinná, má nárok
na vrácení hodnoty tabákové nálepky. Nárok na vrácení hodnoty tabákové nálepky vzniká
dnem jejího zničení pod úředním dozorem na daňovém území České republiky.

(2) Odběratel tabákových nálepek má nárok na vrácení hodnoty tabákové nálepky podle
odst. 1 pouze v případě pokud hodnotu tabákové nálepky již před tím uhradil.

(3) Žadatel o vrácení hodnoty tabákové nálepky zničení pod úředním dozorem je
povinen:

1. Požádat o úřední dozor nad zničením tabákových nálepek.
2. Provést soupis výroků označených tabákovou nálepkou určených ke zničení pod

úředním dozorem.
3. Do doby zničení tabákových nálepek pod úředním dozorem jednotlivá  balení

tabákových výrobků určených ke zničení pod úředním dozorem viditelně označit,
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umístit je na místo, které je zabezpečeno proti zneužití a skladovat je odděleně od
jiných tabákových výrobků.

(4) Tabákové výrobky s nimiž podnikatel nakládá podle odst. 3 se nepovažují za
neznačené tabákové výrobky.“.

V Praze dne 16. července 2014

Ladislav  Š i n c l  v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru

Mgr. Radek  V o n d r á č e k v.r.
zpravodaj ústavně právního výboru


