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ZÁKON

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004
Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zá-
kona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona
č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/
/2014 Sb. a zákona č. 157/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 6 zní:

„(6) Vybrané výrobky uvedené do volného da-
ňového oběhu lze dopravovat pouze s daňovým do-
kladem, dokladem o prodeji, dokladem o dopravě
nebo rozhodnutím podle odstavce 5. Na vybrané
výrobky uvedené do volného daňového oběhu do-
pravované bez

a) daňového dokladu, dokladu o prodeji nebo do-
kladu o dopravě se hledí, jako by byly dopra-
vovány s příslušným dokladem, pokud byl pří-
slušný doklad před zahájením dopravy přijat
správcem daně prostřednictvím elektronického
portálu správce daně, nebo

b) rozhodnutí podle odstavce 5 se hledí, jako by
byly dopravovány s tímto rozhodnutím, pokud
bylo toto rozhodnutí před zahájením dopravy
oznámeno.“.

2. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Na vybrané výrobky osvobozené od daně dopra-
vované bez dokladu o osvobození od daně se hledí,
jako by byly dopravovány s tímto dokladem, pokud

byl tento doklad před zahájením dopravy přijat
správcem daně prostřednictvím elektronického
portálu správce daně.“.

3. V § 13c písm. b), § 20 odst. 1, § 22b odst. 1
a v § 33d se za slovo „měsíců“ vkládají slova „bez
vážných nebo objektivních důvodů“.

4. V § 22b odst. 2 se za slovo „úřední,“ vkládají
slova „s výjimkou zrušení podle odstavce 1,“.

5. V § 42c odstavec 1 zní:

„(1) Správce daně rozhodne o uvolnění zajiště-
ných vybraných výrobků, pokud

a) s nimi nebylo nakládáno způsoby uvedenými
v § 42 odst. 1 nebo 2,

b) vybrané výrobky, které byly dopravovány s do-
kladem podle § 42 odst. 1 obsahujícím ne-
správné nebo nepravdivé údaje, byly zdaněny
nebo byly nabyty oprávněně bez daně, nebo

c) vybrané výrobky, které byly skladovány s do-
kladem podle § 42 odst. 2 obsahujícím ne-
správné nebo nepravdivé údaje, byly zdaněny.“.

6. V § 42c se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Správce daně rozhodne o uvolnění doprav-
ního prostředku, pokud

a) s vybranými výrobky, které tento dopravní
prostředek dopravoval, nebylo zacházeno způ-
soby uvedenými v § 42 odst. 1, nebo

b) vybrané výrobky, které byly tímto dopravním
prostředkem dopravovány s dokladem podle
§ 42 odst. 1 obsahujícím nesprávné nebo ne-
pravdivé údaje, byly zdaněny nebo byly nabyty
oprávněně bez daně.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

7. V § 42e se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Správce daně stanoví výši náhrady
nákladů podle odstavce 1, dosahuje-li tato výše
alespoň 100 Kč.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

8. V § 51 odst. 1 se za větu první vkládá věta
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„V dokladu o dopravě lze namísto výše spotřební
daně celkem uvést příslušnou sazbu spotřební
daně.“.

9. V § 57 odst. 2 se slova „nebo úpadku“ na-
hrazují slovy „ , úpadku nebo která je povinna na-
vrátit veřejnou podporu v návaznosti na rozhodnutí
Evropské komise, jímž byla podpora poskytnutá

této osobě prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem“.

10. V § 60d odst. 1 písm. b) se za slovo „mě-
síců“ vkládají slova „bez vážných nebo objektivních
důvodů“.

11. V § 104 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text Sazba daně

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 % 1,39 Kč/kus celkem nejméně však 2,52 Kč/kus

doutníky, cigarillos 1,64 Kč/kus

tabák ke kouření 2 142 Kč/kg

“.
12. V § 104 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text Sazba daně

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 % 1,42 Kč/kus celkem nejméně však 2,57 Kč/kus

doutníky, cigarillos 1,67 Kč/kus

tabák ke kouření 2 185 Kč/kg

“.
13. V § 104 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text Sazba daně

Procentní část Pevná část Minimální

cigarety 27 % 1,46 Kč/kus celkem nejméně však 2,63 Kč/kus

doutníky, cigarillos 1,71 Kč/kus

tabák ke kouření 2 236 Kč/kg

“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016, s výjimkou

a) ustanovení čl. I bodu 12, které nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2017, a

b) ustanovení čl. I bodu 13, které nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2018.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

v z. Bělobrádek v. r.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 25. listopadu 2015

o vydání cenových rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 3/2015 ze dne 21. října 2015, kterým se mění cenové
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, ve znění cenového roz-
hodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2015 ze dne 4. září 2015, o regulovaných cenách souvisejících
s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015, kterým se mění cenové
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie,
a cenové rozhodnutí č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované
zdroje energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
č. 3/2015 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 23. října 2015, v částce 4. Uvedeným dnem uveřejnění
nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabylo dnem 1. prosince 2015.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2015 bylo uveřejněno v Energetickém regu-
lačním věstníku ze dne 9. listopadu 2015, v částce 5. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí
platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2016.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 bylo uveřejněno v Energetickém regu-
lačním věstníku ze dne 19. listopadu 2015, v částce 6. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí
platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2016.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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Sbírka zákonů 2015

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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