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260
Â K ON
ZA
ze dne 24. kveÏtna 2002,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 191/1999 Sb., o opatrÏenõÂch tyÂkajõÂcõÂch se dovozu, vyÂvozu a zpeÏtneÂho vyÂvozu zbozÏõÂ
porusÏujõÂcõÂho neÏkteraÂ praÂva dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 121/2000 Sb., zaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 593/1992 Sb.,
o rezervaÂch pro zjisÏteÏnõÂ zaÂkladu daneÏ z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 569/1991 Sb.,
o PozemkoveÂm fondu CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o opatrÏenõÂch tyÂkajõÂcõÂch se dovozu,
vyÂvozu a zpeÏtneÂho vyÂvozu zbozÏõÂ porusÏujõÂcõÂho
neÏkteraÂ praÂva dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 191/1999 Sb., o opatrÏenõÂch tyÂkajõÂcõÂch se
dovozu, vyÂvozu a zpeÏtneÂho vyÂvozu zbozÏõÂ porusÏujõÂcõÂho
neÏkteraÂ praÂva dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb.,
se meÏnõÂ takto:
1. V § 1 odst. 1 põÂsm. a) se slova ¹propusÏteÏno do
neÏktereÂho z rezÏimuÊ s podmõÂneÏnyÂm osvobozenõÂm od
cla4) nebo umõÂst'ovaÂno do svobodneÂho celnõÂho paÂsma
nebo svobodneÂho celnõÂho skladu,5)ª zrusÏujõÂ.
2. V § 1 odst. 1 põÂsm. b) se slova ¹v jinyÂch prÏõÂpadechª nahrazujõÂ slovy ¹ , propusÏteÏno do neÏktereÂho
z rezÏimuÊ s podmõÂneÏnyÂm osvobozenõÂm od cla4) nebo
umõÂsteÏno do svobodneÂho celnõÂho paÂsma nebo svobodneÂho celnõÂho skladu5)ª.
3. V § 1 odst. 2 se za slovo ¹uÂrÏaduÊª vklaÂdajõÂ slova
¹v nespornyÂch prÏõÂpadech v rÏõÂzenõÂ o prÏestupku nebo
spraÂvnõÂm deliktu podle tohoto zaÂkona, uznat zbozÏõÂ
za padeÏlek nebo nedovolenou napodobeninu,ª za slovo
¹byloª se vklaÂdajõÂ slova ¹celnõÂm uÂrÏadem neboª.
4. V § 2 se na konci põÂsmene c) tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno d), ktereÂ znõÂ:
¹d) nespornyÂm prÏõÂpadem prÏõÂpad, kdy opraÂvneÏnaÂ
osoba na põÂsemnou vyÂzvu prÏedlozÏõÂ ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v § 11 odst. 3 celnõÂmu uÂrÏadu põÂsemneÂ vyjaÂdrÏenõÂ, z neÏhozÏ jednoznacÏneÏ vyplyÂvaÂ, zÏe zajisÏteÏneÂ
zbozÏõÂ jsou padeÏlky nebo nedovoleneÂ napodobeniny a uÂdaje ve vyjaÂdrÏenõÂ obsazÏeneÂ jsou prÏesneÂ,
uÂplneÂ, platneÂ a pravdiveÂ.ª.
5. V § 3 põÂsm. a) se slova ¹põÂsm. a)ª zrusÏujõÂ.
6. V § 4 odst. 1 se slova ¹põÂsm. a)ª zrusÏujõÂ.

7. V § 4 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) ZÏaÂdost se podaÂvaÂ CelnõÂmu rÏeditelstvõÂ Hradec
KraÂloveÂ (daÂle jen ¹celnõÂ rÏeditelstvõÂª).ª.
8. V § 4 odst. 3 se põÂsmeno b) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena c) a d) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena b)
a c).
9. V § 4 odst. 4 põÂsm. b) se slova ¹nezapsaneÂho
praÂva k pruÊmysloveÂmu vzoru nebo uzÏitneÂmu vzoru,ª
nahrazujõÂ slovy ¹prÏõÂslusÏneÂho praÂva dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ, vaÂzÏõÂcõÂho se k prÏõÂslusÏneÂmu zbozÏõÂ,ª.
10. V § 4 se za odstavec 6 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 7,
kteryÂ znõÂ:
¹(7) ZÏaÂdost, doklady, informace a dalsÏõÂ uÂdaje mohou byÂt podaÂny elektronicky, jsou-li nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den zaslaÂny celnõÂmu uÂrÏadu teÂzÏ põÂsemneÏ.ª.
DosavadnõÂ odstavec 7 se oznacÏuje jako odstavec 8.
11. V § 4 odst. 8 se slova ¹4 azÏ 6ª nahrazujõÂ slovy
¹4 azÏ 7ª.
12. V § 6 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) Jistota se stanovuje pausÏaÂlnõÂ cÏaÂstkou ve vyÂsÏi
100 000 KcÏ.ª.
13. V § 7 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se za slovo ¹cÏaÂstkaª
vklaÂdajõÂ slova ¹ve vyÂsÏi 1 500 KcÏª, ve veÏteÏ druheÂ se slova
¹v pruÊmeÏru vynalozÏõÂ jeden celnõÂ uÂrÏad za rok, byt' i zapocÏatyÂ, v souvislosti s prÏijetõÂm opatrÏenõÂª nahrazujõÂ
slovy ¹celnõÂ rÏeditelstvõÂ vynalozÏõÂ na vyrÏõÂzenõÂ zÏaÂdostiª.
VeÏty trÏetõÂ a cÏtvrtaÂ se zrusÏujõÂ.
14. V § 7 se doplnÏujõÂ odstavce 5 a 6, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(5) Pominou-li duÊvody slozÏenõÂ jistoty podle § 6,
celnõÂ rÏeditelstvõÂ vyuÂcÏtuje jejõÂ prÏõÂpadneÂ pouzÏitõÂ a zbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂstku jistoty uvolnõÂ. SlozÏenaÂ hotovost se prÏednostneÏ pouzÏije k naÂhradeÏ naÂkladuÊ podle § 6 odst. 1
põÂsm. b).
(6) PrÏi vyrÏizovaÂnõÂ zÏaÂdosti o prodlouzÏenõÂ lhuÊty, ve
ktereÂ maÂ byÂt opatrÏenõÂ celnõÂho uÂrÏadu provaÂdeÏno, se
ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 5 pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ.ª.
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15. V nadpisu hlavy III se slova ¹jinyÂch prÏõÂpadechª zrusÏujõÂ.
16. V § 9 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se za slovo ¹zÏaÂdostª
vklaÂdajõÂ slova ¹na prÏijetõÂ opatrÏenõÂª a na konci odstavce 1 se doplnÏuje veÏta, kteraÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 19a) znõÂ: ¹ObdobneÏ postupuje v prÏõÂpadeÏ, kdy je
celnõÂmu uÂrÏadu prÏedaÂno zbozÏõÂ jinyÂm orgaÂnem podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.19a)
19a

) NaprÏõÂklad § 23 odst. 8 zaÂkona cÏ. 634/1992 Sb., o ochraneÏ
spotrÏebitele, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

17. V § 9 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se za slovo ¹zÏaÂdostª
vklaÂdajõÂ slova ¹na prÏijetõÂ opatrÏenõÂª.
18. V § 10 se slovo ¹neprÏedlozÏõÂª nahrazuje slovem ¹nepodaÂª, slovo ¹rozhodnutõÂª se nahrazuje slovem ¹sdeÏlenõÂª a za slovo ¹zanikaÂª se doplnÏujõÂ slova
¹a celnõÂ uÂrÏad zrusÏõÂ rozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ zbozÏõÂ vydaneÂ
podle tohoto zaÂkonaª.
19. V § 11 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹põÂsm. a)ª
zrusÏujõÂ.
20. V § 11 odst. 2 se slova ¹v jinyÂch prÏõÂpadech,
nezÏ uvedenyÂch v odstavci 1, vydaÂ rozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ
tohoto zbozÏõÂª nahrazujõÂ slovy ¹a celnõÂ kontroly podle
§ 9 odst. 1 a 2, zÏe opraÂvneÏnaÂ osoba podala zÏaÂdost podle
§ 4 a celnõÂ rÏeditelstvõÂ sdeÏlilo celnõÂmu uÂrÏadu, zÏe muÊzÏe
prÏijmout opatrÏenõÂ, celnõÂ uÂrÏadª.
21. V § 11 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) CelnõÂ uÂrÏad, kteryÂ prÏijal opatrÏenõÂ podle odstavce 1 nebo 2, sdeÏlõÂ tuto skutecÏnost bez zbytecÏneÂho
odkladu opraÂvneÏneÂ osobeÏ, aby mohla uplatnit ochranu
sveÂho praÂva. Na põÂsemnou vyÂzvu celnõÂho uÂrÏadu je
opraÂvneÏnaÂ osoba povinna prÏedlozÏit celnõÂmu uÂrÏadu do
3 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ sdeÏlenõÂ o zajisÏteÏnõÂ zbozÏõÂ põÂsemneÂ vyjaÂdrÏenõÂ, z neÏhozÏ jednoznacÏneÏ vyplyÂvaÂ, zÏe zajisÏteÏneÂ zbozÏõÂ jsou padeÏlky nebo nedovoleneÂ napodobeniny, s potvrzenõÂm, zÏe uÂdaje v neÏm obsazÏeneÂ jsou
prÏesneÂ, uÂplneÂ, platneÂ a pravdiveÂ; podaÂvaÂ-li se põÂsemneÂ
vyjaÂdrÏenõÂ v jineÂm nezÏ cÏeskeÂm jazyce, musõÂ byÂt k neÏmu
prÏilozÏen jeho uÂrÏednõÂ prÏeklad do cÏesÏtiny. CelnõÂ uÂrÏad
sdeÏlõÂ opraÂvneÏneÂ osobeÏ na jejõÂ põÂsemnou zÏaÂdost jmeÂno,
prÏõÂjmenõÂ a adresu mõÂsta trvaleÂho pobytu nebo naÂzev
nebo obchodnõÂ firmu a sõÂdlo deklaranta, a pokud jsou
mu znaÂma, i jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a adresu mõÂsta trvaleÂho
pobytu nebo naÂzev nebo obchodnõÂ firmu a sõÂdlo prÏõÂjemce, aby mohla uplatnit ochranu sveÂho praÂva.ª.
22. V § 11 se za odstavec 3 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) OpraÂvneÏnaÂ osoba je povinna informovat
celnõÂ uÂrÏad do 10 pracovnõÂch dnuÊ ode dne, kdy jõÂ bylo
sdeÏleno celnõÂm uÂrÏadem, zÏe bylo zajisÏteÏno zbozÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ, zÏe bylo prÏerusÏeno celnõÂ rÏõÂzenõÂ, pokud soud narÏõÂdil prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ nebo pokud bylo u soudu zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ ve veÏci vedoucõÂ k rozhodnutõÂ soudu, zÏe
jde o padeÏlek nebo nedovolenou napodobeninu. Infor-
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mace musõÂ byÂt ucÏineÏna põÂsemneÏ nebo uÂstneÏ do protokolu. Lze ji ucÏinit i telegraficky, daÂlnopisem, faxem
nebo elektronicky s tõÂm, zÏe nejpozdeÏji do 3 dnuÊ bude
doplneÏno põÂsemneÏ nebo uÂstneÏ do protokolu.ª.
DosavadnõÂ odstavce 4 a 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 5
a 6.
23. V § 12 odst. 1 se za slovo ¹Rozhodl-liª vklaÂdaÂ
slovo ¹pravomocneÏª, za slovo ¹soudª se vklaÂdajõÂ slova
¹nebo celnõÂ uÂrÏadª, slovo ¹neboª se nahrazuje cÏaÂrkou
a za slova ¹zpeÏtneÂmu vyÂvozu,ª se vklaÂdajõÂ slova ¹do
rezÏimu s podmõÂneÏnyÂm osvobozenõÂm od cla nebo
k umõÂsteÏnõÂ do svobodneÂho celnõÂho paÂsma nebo svobodneÂho celnõÂho skladu,ª.
24. V § 12 odst. 2 se slova ¹a v soudnõÂm rÏõÂzenõÂ
bylo prokaÂzaÂnoª nahrazujõÂ slovy ¹a soud nebo celnõÂ
uÂrÏad pravomocneÏ rozhodlª.
25. V § 13 odst. 1 se slova ¹ve lhuÊteÏ 10 pracovnõÂch
dnuÊ ode dne, kdy jõÂ bylo podle § 11 odst. 3 sdeÏleno, zÏe
bylo zajisÏteÏno zbozÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ prÏerusÏeno celnõÂ rÏõÂzenõÂª
zrusÏujõÂ a za slovo ¹uÂrÏadª se vklaÂdajõÂ slova ¹podle § 11
odst. 4ª.
26. V § 13 odst. 2 se slova ¹podal zÏalobu na
ochranu svyÂch praÂvª nahrazujõÂ slovy ¹slozÏil jistotuª.
27. V § 13 odst. 2 se põÂsmeno b) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena c) a d) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena b)
a c).
28. V § 13 odst. 2 põÂsm. b) se slova ¹celnõÂ rÏeditelstvõÂ neboª zrusÏujõÂ.
29. V § 13 odst. 2 põÂsm. c) se slovo ¹poª nahrazuje slovem ¹veª.
30. V § 13 odst. 4 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹põÂsm. b)ª
zrusÏujõÂ.
31. V § 14 odst. 1 se slova ¹Bylo-li soudem pravomocneÏ rozhodnutoª nahrazujõÂ slovy ¹Rozhodl-li
pravomocneÏ soud nebo celnõÂ uÂrÏadª.
32. V § 14 odst. 3 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹NenõÂ-li celnõÂmu
uÂrÏadu vlastnõÂk nebo drzÏitel padeÏlkuÊ nebo nedovolenyÂch napodobenin znaÂm nebo nenõÂ-li zjisÏteÏn, zajistõÂ
jejich znicÏenõÂ.ª a ve veÏteÏ druheÂ se slovo ¹aª nahrazuje
slovem ¹neboª.
33. V § 15 põÂsm. a) se slovo ¹obeÏhu,ª nahrazuje
slovy ¹obeÏhu neboª a slova ¹nebo do rezÏimuÊ s podmõÂneÏnyÂm osvobozenõÂm od claª se zrusÏujõÂ.
34. V § 15 põÂsm. b) se za slovo ¹napodobeninª
vklaÂdajõÂ slova ¹do volneÂho obeÏhu, do rezÏimu vyÂvozu
nebo ke zpeÏtneÂmu vyÂvozu nebo do neÏktereÂho z rezÏimuÊ
s podmõÂneÏnyÂm osvobozenõÂm od claª.
35. V § 20 odst. 1 põÂsm. b) se za slovo ¹zcela,ª
doplnÏuje slovo ¹neboª.
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36. V § 20 odst. 1 se za põÂsmeno b) doplnÏuje põÂsmeno c), ktereÂ znõÂ:
¹c) pachatel nenõÂ znaÂmª.
37. V § 22 se vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 1, kteryÂ znõÂ:
¹(1) OdvolacõÂ orgaÂn v rozhodnutõÂ, kteryÂm se zamõÂtaÂ odvolaÂnõÂ podaneÂ proti rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ
sankce za prÏestupek podle tohoto zaÂkona, uvede v poucÏenõÂ takeÂ lhuÊtu, ve ktereÂ je mozÏno podat soudu zÏalobu o prÏezkoumaÂnõÂ tohoto rozhodnutõÂ.ª.
DosavadnõÂ text se oznacÏuje jako odstavec 2.
38. § 29 znõÂ:
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CÏl. III
ZmocneÏnõÂ

PrÏedseda vlaÂdy se zmocnÏuje, aby ve SbõÂrce zaÂkonuÊ
vyhlaÂsil uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 191/1999 Sb., o opatrÏenõÂch tyÂkajõÂcõÂch se dovozu, vyÂvozu a zpeÏtneÂho vyÂvozu
zbozÏõÂ porusÏujõÂcõÂho neÏkteraÂ praÂva k dusÏevnõÂmu vlastnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, jak vyplyÂvaÂ
ze zaÂkonuÊ jej meÏnõÂcõÂch.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o danõÂch z prÏõÂjmuÊ
CÏl. IV

¹(2) CelnõÂ uÂrÏad na naÂvrh opraÂvneÏneÂ osoby nebo
z vlastnõÂho podneÏtu ulozÏõÂ opraÂvneÏneÂ osobeÏ, aby na
vlastnõÂ naÂklady pod celnõÂm dohledem znicÏila padeÏlky
nebo nedovoleneÂ napodobeniny, u nichzÏ bylo v rÏõÂzenõÂ
o prÏestupku podle tohoto zaÂkona vysloveno zabraÂnõÂ.ª.

ZaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 35/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 96/1993 Sb., zaÂkona
cÏ. 157/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 196/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 323/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 42/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 85/1994 Sb.,
zaÂkona cÏ. 114/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 259/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 32/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 87/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 118/
/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 149/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 248/1995
Sb., zaÂkona cÏ. 316/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 18/1997 Sb.,
zaÂkona cÏ. 151/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 209/1997 Sb., zaÂkona
cÏ. 210/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 227/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 111/
/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 149/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 168/1998
Sb., zaÂkona cÏ. 333/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 63/1999 Sb.,
zaÂkona cÏ. 129/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 144/1999 Sb., zaÂkona
Â stavcÏ. 170/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 225/1999 Sb., naÂlezu U
nõÂho soudu uverÏejneÏneÂho pod cÏ. 3/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 17/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 27/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 72/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 100/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 103/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 132/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 241/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 340/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 117/
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 120/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 239/
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 453/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 483/
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 50/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 128/2002
Sb., zaÂkona cÏ. 198/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 210/2002 Sb., se
meÏnõÂ takto:

41. V § 32 se za slova ¹podle § 31ª vklaÂdajõÂ slova
¹odst. 1ª.

1. V § 4 odst. 1 põÂsm. t) se slovo ¹investicÏnõÂho
majetku,20)ª nahrazuje slovem ¹majetku,ª.

¹§ 29
MõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost
SpraÂvnõÂ delikt projednaÂ celnõÂ uÂrÏad, v jehozÏ uÂzemnõÂm obvodu byl spraÂvnõÂ delikt zjisÏteÏn, i kdyzÏ byl spaÂchaÂn v uÂzemnõÂm obvodu jineÂho celnõÂho uÂrÏadu.ª.
39. Za § 29 se vklaÂdaÂ novyÂ § 29a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 29a
OdvolacõÂ orgaÂn v rozhodnutõÂ, kteryÂm se zamõÂtaÂ
odvolaÂnõÂ podaneÂ proti rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ sankce
za spraÂvnõÂ delikt podle tohoto zaÂkona, uvede v poucÏenõÂ
takeÂ lhuÊtu, ve ktereÂ je mozÏno podat soudu zÏalobu
o prÏezkoumaÂnõÂ tohoto rozhodnutõÂ.ª.
40. V § 31 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ znõÂ:

CÏl. II
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
Ï õÂzenõÂ o posouzenõÂ zÏaÂdosti o prÏijetõÂ opatrÏenõÂ
1. R
celnõÂho uÂrÏadu, kteraÂ nebyla dokoncÏena ke dni nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, ukoncÏõÂ CelnõÂ rÏeditelstvõÂ Hradec KraÂloveÂ podle tohoto zaÂkona.
2. OpatrÏenõÂ celnõÂch uÂrÏaduÊ prÏijõÂmanaÂ na zaÂkladeÏ
rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏnyÂch celnõÂch rÏeditelstvõÂ podle staÂvajõÂcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ prÏijõÂmajõÂ celnõÂ uÂrÏady do konce
lhuÊty stanoveneÂ v teÏchto rozhodnutõÂch; informace podle § 9 odst. 1 a 2 a podle § 11 odst. 1 a 2 poskytujõÂ
celnõÂ uÂrÏady ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
pouze CelnõÂmu rÏeditelstvõÂ Hradec KraÂloveÂ.

2. V § 5 se doplnÏuje odstavec 9, kteryÂ znõÂ:
¹(9) Pro poplatnõÂky uvedeneÂ v § 2 se hodnotou
pohledaÂvky rozumõÂ jmenovitaÂ hodnota nebo porÏizovacõÂ cena u pohledaÂvky nabyteÂ postoupenõÂm nebo cena
zjisÏteÏnaÂ pro uÂcÏely daneÏ deÏdickeÂ a nebo darovacõÂ u pohledaÂvky nabyteÂ deÏdeÏnõÂm nebo darem.ª.
3. V § 7 se doplnÏuje odstavec 15, kteryÂ znõÂ:
¹(15) PoplatnõÂci s prÏõÂjmy podle odstavce 2 mohou
pro uÂcÏely tohoto zaÂkona uÂcÏtovat o prÏõÂjmech a vyÂdajõÂch
v soustaveÏ jednoducheÂho uÂcÏetnictvõÂ.ª.
4. V § 8 odst. 6 se slova ¹cenu porÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ
slovy ¹porÏizovacõÂ cenuª.
5. V § 10 odst. 5 se slova ¹cena porÏõÂzenõÂª nahra-
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zujõÂ slovy ¹porÏizovacõÂ cenaª, slova ¹ceny porÏõÂzenõÂª se
nahrazujõÂ slovy ¹porÏizovacõÂ cenyª a veÏta druhaÂ se nahrazuje veÏtou, kteraÂ znõÂ: ¹U prÏõÂjmuÊ z postoupenõÂ pohledaÂvky nabyteÂ postoupenõÂm, darem nebo deÏdeÏnõÂm je
vyÂdajem hodnota pohledaÂvky.ª.
6. V § 10 odst. 7 se slova ¹ceny porÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ slovy ¹porÏizovacõÂ cenyª.
7. V § 17a põÂsmeno d) znõÂ:
¹d) uÂcÏetnõÂ obdobõÂ,20) pokud je toto uÂcÏetnõÂ obdobõÂ delsÏõÂ
nezÏ neprÏetrzÏiteÏ po sobeÏ jdoucõÂch dvanaÂct meÏsõÂcuÊ.ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 20) znõÂ:
¹20

) ZaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.ª.

8. V § 23 odst. 15 se veÏta prvnõÂ a veÏta druhaÂ nahrazujõÂ tõÂmto textem: ¹Do zaÂkladu daneÏ se zahrnuje
i opravnaÂ polozÏka k souboru majetku nabyteÂmu koupõÂ
stanovenaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.20)ª
a v dosavadnõÂ veÏteÏ paÂteÂ se slova ¹je prÏi porÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ slovy ¹muÊzÏe byÂt prÏi porÏõÂzenõÂª.
9. V § 24 odst. 2 põÂsm. o) se slova ¹cena porÏõÂzenõÂª
nahrazujõÂ slovy ¹porÏizovacõÂ cenaª.
10. V § 24 odst. 2 põÂsmeno r) znõÂ:
¹r) hodnota cenneÂho papõÂru prÏi prodeji zachycenaÂ
v uÂcÏetnictvõÂ v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem20) ke dni jeho prodeje, s vyÂjimkou uvedenou
v põÂsmenech w) a ze),ª.
11. V § 24 odst. 2 põÂsm. s) bodu 1 se slovo ¹hodnotaª nahrazuje slovy ¹jmenovitaÂ hodnotaª a v bodu 2
se slova ¹cena porÏõÂzenõÂ20)ª nahrazujõÂ slovy ¹porÏizovacõÂ
cena20)ª.
12. V § 24 odst. 2 põÂsm. y) se slova ¹hodnota pohledaÂvky nebo cena porÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ slovy ¹jmenovitaÂ hodnota pohledaÂvky nebo porÏizovacõÂ cenaª a ve
veÏteÏ na konci se slova ¹cena porÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ slovy
¹porÏizovacõÂ cenaª.
13. V § 24 odst. 2 põÂsmeno w) znõÂ:
¹w) nabyÂvacõÂ cena akcie, kteraÂ nenõÂ ocenÏovaÂna v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem20) reaÂlnou
hodnotou, nabyÂvacõÂ cena podõÂlu na spolecÏnosti
s rucÏenõÂm omezenyÂm nebo na komanditnõÂ spolecÏnosti anebo na druzÏstvu, a to jen do vyÂsÏe prÏõÂjmuÊ
z prodeje teÂto akcie nebo tohoto podõÂlu,ª.
14. V § 24 odst. 2 põÂsm. zc) na konci se doplnÏujõÂ
slova ¹nebo byly soucÏaÂstõÂ vyÂnosuÊ v prÏedchozõÂch zdanÏovacõÂch obdobõÂchª.
15. V § 24 odst. 2 põÂsmeno ze) znõÂ:
¹ze) porÏizovacõÂ cena smeÏnky prÏi prodeji, o nõÂzÏ je uÂcÏtovaÂno podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20) jako
o cenneÂm papõÂru, zachycenaÂ v uÂcÏetnictvõÂ v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem20) ke dni
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jejõÂho prodeje, a to jen do vyÂsÏe prÏõÂjmuÊ z jejõÂho
prodeje,ª.
16. V § 24 odst. 2 põÂsm. zf) se slova ¹o cenu porÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ slovy ¹o porÏizovacõÂ cenuª.
17. V § 24 odst. 2 põÂsmeno zg) znõÂ:
¹zg) praÂvo opce podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,20) avsÏak prÏi prodeji praÂva opce je porÏizovacõÂ
cena praÂva opce20) zachycenaÂ v uÂcÏetnictvõÂ v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem20) ke dni
prodeje vyÂdajem (naÂkladem), a to jen do vyÂsÏe
prÏõÂjmuÊ z jeho prodeje,ª.
18. V § 24 na konci odstavce 2 se tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno zp), ktereÂ znõÂ:
¹zp) vyÂdaje na porÏõÂzenõÂ nehmotneÂho majetku20) u poplatnõÂkuÊ s prÏõÂjmy podle § 7 nebo § 9 neuÂcÏtujõÂcõÂch
v soustaveÏ podvojneÂho uÂcÏetnictvõÂ, snõÂzÏeneÂ o grant
EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ4f) poskytnutyÂ na porÏõÂzenõÂ nehmotneÂho majetku nebo na jeho technickeÂ
zhodnocenõÂ.ª.
19. V § 24 odstavec 7 znõÂ:
¹(7) NabyÂvacõÂ cenou podõÂlu na obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstvu se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ
a) hodnota splaceneÂho peneÏzÏiteÂho vkladu spolecÏnõÂka
nebo cÏlena druzÏstva do vlastnõÂho kapitaÂlu,
b) hodnota nepeneÏzÏiteÂho vkladu spolecÏnõÂka nebo
cÏlena druzÏstva do vlastnõÂho kapitaÂlu. Hodnota tohoto vkladu se stanovõÂ u spolecÏnõÂka nebo cÏlena
druzÏstva, kteryÂ je
1. poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 2 odst. 2, obdobneÏ
jako hodnota nepeneÏzÏiteÂho prÏõÂjmu v dobeÏ provedenõÂ vkladu (§ 3 odst. 3). HmotnyÂ majetek,
kteryÂ byl zahrnut v obchodnõÂm majetku poplatnõÂka, se ocenõÂ zuÊstatkovou cenou (§ 29
odst. 2) a ostatnõÂ majetek uÂcÏetnõÂ hodnotou.20)
Je-li vkladem majetek, kteryÂ nebyl zahrnut do
obchodnõÂho majetku poplatnõÂka a byl porÏõÂzen
nebo nabyt v dobeÏ kratsÏõÂ nezÏ 5 let prÏed splacenõÂm tohoto vkladu do obchodnõÂ spolecÏnosti
nebo druzÏstva, ocenõÂ se porÏizovacõÂ cenou,20)
je-li porÏõÂzen uÂplatneÏ, vlastnõÂmi naÂklady,20) je-li
porÏõÂzen nebo vyroben ve vlastnõÂ rezÏii, a prÏi nabytõÂ majetku zdeÏdeÏnõÂm nebo darovaÂnõÂm cenou
stanovenou pro uÂcÏely daneÏ deÏdickeÂ nebo darovacõÂ;26b) prÏitom u nemovitostõÂ se nabyÂvacõÂ cena
zvysÏuje o naÂklady prokazatelneÏ vynalozÏeneÂ na
jejich opravy a technickeÂ zhodnocenõÂ prÏed
splacenõÂm vkladu,
2. poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 17 odst. 3, ve vyÂsÏi
zuÊstatkoveÂ ceny (§ 29 odst. 2) vklaÂdaneÂho
hmotneÂho majetku a ve vyÂsÏi uÂcÏetnõÂ hodnoty20)
ostatnõÂho vklaÂdaneÂho majetku,
3. poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 2 odst. 3 a v § 17
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odst. 4, ve vyÂsÏi ceny vklaÂdaneÂho majetku, jakou byl oceneÏn pro vklad,
c) porÏizovacõÂ cena20) majetkoveÂ uÂcÏasti v prÏõÂpadeÏ nabytõÂ podõÂlu koupõÂ nebo cena stanovenaÂ pro uÂcÏely
daneÏ deÏdickeÂ a darovacõÂ26b) v prÏõÂpadeÏ nabytõÂ podõÂlu zdeÏdeÏnõÂm nebo darovaÂnõÂm.
NabyÂvacõÂ cena podõÂlu na obchodnõÂ spolecÏnosti nebo
druzÏstvu se nemeÏnõÂ prÏi zmeÏneÏ praÂvnõÂ formy obchodnõÂ
spolecÏnosti nebo druzÏstva a prÏi zaÂniku obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva v duÊsledku fuÂze, prÏevodu jmeÏnõÂ
na spolecÏnõÂka nebo rozdeÏlenõÂ obchodnõÂ spolecÏnosti
nebo druzÏstva.70) NabyÂvacõÂ cena podõÂlu na akcioveÂ
spolecÏnosti se nemeÏnõÂ, nemeÏnõÂ-li se hodnota vkladu
spolecÏnõÂka a dochaÂzõÂ pouze k vyÂmeÏneÏ jedneÂ akcie za
jednu jinou akcii nebo k vyÂmeÏneÏ jedneÂ akcie za võÂce
akciõÂ anebo võÂce akciõÂ za jednu akcii; prÏitom je-li vyÂmeÏnou zõÂskaÂn vysÏsÏõÂ nebo nizÏsÏõÂ pocÏet akciõÂ, je nabyÂvacõÂ
cenou jedneÂ akcie pomeÏrnyÂ dõÂl nabyÂvacõÂ ceny puÊvodnõÂ
akcie nebo soucÏet nabyÂvacõÂch cen puÊvodnõÂch akciõÂ.
ObdobneÏ to platõÂ pro vyÂmeÏnu jednoho druhu cenneÂho
papõÂru (naprÏõÂklad zatõÂmnõÂho listu, vymeÏnitelneÂho dluhopisu, prioritnõÂho dluhopisu) za akcie, nemeÏnõÂ-li se
hodnota vkladu spolecÏnõÂka. U spolecÏnõÂka nebo cÏlena
druzÏstva, kteryÂ je plaÂtcem daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty,
lze nabyÂvacõÂ cenu podõÂlu na obchodnõÂ spolecÏnosti nebo
druzÏstvu, nenõÂ-li tato obchodnõÂ spolecÏnost nebo druzÏstvo plaÂtcem daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty, zvyÂsÏit o cÏaÂstku
odvedeneÂ daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty vztahujõÂcõÂ se k vlozÏeneÂmu hmotneÂmu majetku. NabyÂvacõÂ cena podõÂlu na
obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstvu se snizÏuje o rozdõÂl
mezi oceneÏnõÂm nepeneÏzÏiteÂho vkladu pohledaÂvek
vzniklyÂch z titulu smluvnõÂch pokut, uÂrokuÊ z prodlenõÂ,
poplatkuÊ z prodlenõÂ, penaÂle a jinyÂch sankcõÂ ze zaÂvazkovyÂch vztahuÊ a cÏaÂstkou, kterou je povinen spolecÏnõÂk
nebo cÏlen druzÏstva uhradit podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu.70) NabyÂvacõÂ cena podõÂlu na obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstvu se daÂle snizÏuje o prÏõÂjmy plynoucõÂ
spolecÏnõÂkovi nebo cÏlenovi prÏi snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu, s vyÂjimkou prÏõÂjmuÊ podleÂhajõÂcõÂch zvlaÂsÏtnõÂ sazbeÏ
daneÏ podle § 36 odst. 1 põÂsm. b) bodu 3 nebo § 36
odst. 2 põÂsm. a) bodu 9 a u spolecÏnõÂka spolecÏnosti s rucÏenõÂm omezenyÂm i o vraÂcenyÂ prÏõÂplatek vlozÏenyÂ spolecÏnõÂkem mimo zaÂkladnõÂ kapitaÂl.ª.
20. V § 24 odst. 8 se slova ¹nominaÂlnõÂ hodnota
nebo cena porÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ slovy ¹jmenovitaÂ hodnota pohledaÂvky nebo porÏizovacõÂ cena20)ª.
21. V § 25 odst. 1 põÂsm. z) se slova ¹hodnota pohledaÂvky nebo cena porÏõÂzenõÂ20)ª nahrazujõÂ slovy ¹jmenovitaÂ hodnota pohledaÂvky nebo porÏizovacõÂ cena20)ª.
22. V § 25 odst. 1 se tecÏka za põÂsmenem zg) nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno zh), ktereÂ znõÂ:
¹zh) aktivnõÂ opravnou polozÏku20) k souboru majetku
nabyteÂmu vkladem nebo prÏemeÏnou,70) s vyÂjimkou opravneÂ polozÏky zahrnovaneÂ do zaÂkladu
daneÏ podle § 23 odst. 15.ª.
23. V § 34 odst. 6 veÏteÏ prveÂ se za slova ¹po konci
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zdanÏovacõÂho obdobõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo jeho cÏaÂstiª
a slova ¹prÏi prÏevodu vlastnictvõÂª se nahrazujõÂ slovy
¹a prÏi prÏevodu vlastnictvõÂª.
24. V § 36 odst. 1 põÂsm. b) bodu 2 a v odst. 2
põÂsm. a) bodu 8 se slova ¹o cenu porÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ
slovy ¹o porÏizovacõÂ cenuª.
CÏl. V
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
1. Pro danÏoveÂ povinnosti za leÂta 1993 azÏ 2001
platõÂ dosavadnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy. UstanovenõÂ cÏlaÂnku IV se pouzÏijõÂ poprveÂ pro zdanÏovacõÂ obdobõÂ roku
2002.
2. RozdõÂl, o kteryÂ uÂhrn hodnot prodanyÂch cennyÂch papõÂruÊ prÏevyÂsÏil uÂhrn prÏõÂjmuÊ z jejich prodeje podle § 24 odst. 2 põÂsm. r) zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ platneÂm do 31. prosince 2001,
kteryÂ nebyl uplatneÏn jako vyÂdaj (naÂklad) nejdeÂle za
zdanÏovacõÂ obdobõÂ 2001, lze odecÏõÂst od zaÂkladu daneÏ,
a to nejdeÂle ve 3 zdanÏovacõÂch obdobõÂch bezprostrÏedneÏ
naÂsledujõÂcõÂch po vykaÂzaÂnõÂ tohoto rozdõÂlu. ObdobneÏ
muÊzÏe tento rozdõÂl nebo jeho cÏaÂst, kteryÂ neuplatnil poplatnõÂk zaniklyÂ bez provedenõÂ likvidace, odecÏõÂst od zaÂkladu daneÏ naÂstupnickaÂ spolecÏnost (druzÏstvo) prÏi prÏemeÏneÏ70) nebo praÂvnõÂ naÂstupce.
3. PrÏi prodeji majetkovyÂch podõÂluÊ na zahranicÏnõÂch praÂvnickyÂch osobaÂch nabytyÂch poplatnõÂky se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky (byÂvalyÂmi podniky zahranicÏnõÂho obchodu) do konce roku 1990 je ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ 2002 porÏizovacõÂ cena teÏchto majetkovyÂch podõÂluÊ naÂkladem bez ohledu na vyÂsÏi prÏõÂjmu
z jejich prodeje.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o rezervaÂch pro zjisÏteÏnõÂ zaÂkladu daneÏ
z prÏõÂjmuÊ
CÏl. VI
ZaÂkon cÏ. 593/1992 Sb., o rezervaÂch pro zjisÏteÏnõÂ
zaÂkladu daneÏ z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 157/1993
Sb., zaÂkona cÏ. 323/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 244/1994 Sb.,
zaÂkona cÏ. 132/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 211/1997 Sb., zaÂkona
cÏ. 333/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 492/
/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 126/2002 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 4 odst. 3 se slova ¹uÂcÏetnõÂ hodnotou pohledaÂvky a jejõÂª nahrazujõÂ slovy ¹jmenovitou hodnotou
pohledaÂvky a jejõÂ porÏizovacõÂª.
2. V § 8 odst. 1 se slova ¹hodnoty pohledaÂvek
nebo ceny porÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ slovy ¹jmenoviteÂ hodnoty pohledaÂvek nebo porÏizovacõÂ cenyª.
3. V § 8a odst. 1 põÂsm. a) se slova ¹hodnoty pohledaÂvky, nebo ceny porÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ slovy ¹jmenoviteÂ hodnoty pohledaÂvky, nebo porÏizovacõÂ cenyª.
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CÏl. VII
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ

UstanovenõÂ cÏlaÂnku VI se pouzÏijõÂ poprveÂ pro zdanÏovacõÂ obdobõÂ roku 2002.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o PozemkoveÂm fondu
CÏeskeÂ republiky

Â stavcÏ. 95/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 144/1999 Sb., naÂlezu U
nõÂho soudu uverÏejneÏneÂho pod cÏ. 3/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 66/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 308/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 313/
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 15/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 148/2002
Sb., v § 15 odst. 6 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) k realizaci programu obnovy venkova ve vyÂsÏi
200 mil. KcÏ v roce 2000, 100 mil. KcÏ v roce 2001
a 100 mil. KcÏ v roce 2002,ª.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A

CÏl. VIII
V zaÂkoneÏ cÏ. 569/1991 Sb., o PozemkoveÂm fondu
CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 546/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 161/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 269/1998 Sb., zaÂkona
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

CÏl. IX
UÂcÏinnost
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. zaÂrÏõÂ 2002.

