
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

(tisk 873) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 557 ze 

49. schůze konané dne 16. listopadu 2016 (tisk 873/2) 

 

A 1. (Část první - změna zákona o dani z příjmu) 

 

A. V části první čl. I se za bod 25 vkládají nové body, které znějí: 

„XX. V § 7 odst. 7 písm. a) se částka „1 600 000 Kč“ nahrazuje částkou „800 000 Kč“. 

XX. V § 7 odst. 7 písm. b) se částka „1 200 000 Kč“ nahrazuje částkou „600 000 Kč“. 

XX. V § 7 odst. 7 písm. c) se částka „600 000 Kč“ nahrazuje částkou „300 000 Kč“. 

XX. V § 7 odst. 7 písm. d) se částka „800 000 Kč“ nahrazuje částkou „400 000 Kč“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

B. V části první čl. I se za dosavadní bod 34 vkládá nový bod, který zní: 

„XX. V § 9 odst. 4 větě první se částka „600 000 Kč“ nahrazuje částkou „300 000 Kč“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

C. V části první čl. I se za dosavadní bod 136 vkládá nový bod, který zní: 

„XX. § 35ca se zrušuje.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

D. V části první se na konci článku II doplňuje nový bod, který zní: 

„XX. Jsou-li pro zdaňovací období roku 2017 u poplatníka splněny podmínky pro použití § 35ca 

zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, toto 

ustanovení se nepoužije, pokud poplatník postupuje pro toto zdaňovací období podle § 7 odst. 7 a § 9 

odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

Pozn.: O pozměňovacích návrzích pod bodem A.1 je nutné hlasovat dohromady, neboť tvoří nedílný 

celek.  

 

 

A. 2 (Část první - změna zákona o dani z příjmu) 

 

A. V části první čl. I se za bod 27 vkládají nové body, které znějí: 

„XX. V § 7a odst. 1 větě první se za slovo „kromě“ vkládají slova „příjmů podle § 6,“ za slovo 

„plynou“ se vkládá slovo „pouze“, slova „zaměstnanců nebo“ se zrušují, a text „5 000 000 Kč,“ se 

nahrazuje slovy „5 000 000 Kč a který“. 

XX. V § 7a odst. 5 větě druhé se za slovo „částkou“ vkládají slova „v části vztahující se na zdaňovací 

období, za které bylo toto přiznání podáno,“. 

XX. V § 7a odst. 7 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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B. V části první čl. I se za dosavadní bod 149 vkládá nový bod, který zní: 

„XX. V § 38a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) poplatník, který má daň stanovenou paušální částkou.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

C. V části první se na konci článku II doplňuje nový bod, který zní: 

„XX. Ustanovení § 7a zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, lze použít již pro zdaňovací období roku 2017. Žádost o stanovení daně paušální částkou na 

toto zdaňovací období poplatník podá nejpozději do 31. května 2017 a správce daně daň na toto 

zdaňovací období stanoví po projednání s poplatníkem nejpozději do 15. září 2017.“.  

Pozn.: O pozměňovacích návrzích pod bodem A.2 je nutné hlasovat dohromady, neboť tvoří nedílný celek. 

 

 

A. 3 (Část první - změna zákona o dani z příjmu) 

 

A. V části první čl. I se za bod 192 vkládá nový bod, který zní: 

„XX.  Za § 38nc se vkládá nový § 38nd, který včetně nadpisu zní: 

„§ 38nd 

Závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných 

prostřednictvím stálé provozovny 

(1) Správce daně vydá na žádost daňového nerezidenta rozhodnutí o závazném posouzení 

způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé 

provozovny. 

(2) Předmětem závazného posouzení je určení, zda způsob určení základu daně nebo daňové 

ztráty daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny nevede 

k nižšímu základu daně či vyšší daňové ztrátě, než jaké by dosáhl z téže nebo podobné činnosti 

vykonávané za obdobných podmínek daňový rezident České republiky.  

 (3) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení daňový nerezident uvede: 

a) jméno, bydliště nebo sídlo daňového nerezidenta, umístění předmětné stálé provozovny a daňové 

identifikační číslo včetně zahraničního, pokud bylo přiděleno,  

b)  popis organizační struktury, jejíž je daňový nerezident součástí, a popis všech jeho stálých 

provozoven, a to i mimo území České republiky, 

c)  popis obchodních činností daňového nerezidenta, 

d)  popis obchodních činností daňového nerezidenta vykonávaných prostřednictvím předmětné stálé 

provozovny a transakcí mezi touto stálou provozovnou a ostatními částmi daňového nerezidenta 

a předpokládané další příjmy daňového nerezidenta plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky, které nejsou dosahovány prostřednictvím předmětné stálé provozovny,  

e)  zdaňovací období, na které se má rozhodnutí o závazném posouzení vztahovat, 

f)  popis a dokumentace způsobu, jakým byly přiřazeny předmětné stálé provozovně příjmy a 

výdaje; u údajů, které budou známy v budoucnu, se uvedou předpoklady, ze kterých se při odhadu 

hodnot těchto údajů vycházelo, včetně odůvodnění, 

g)  návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

B. V části první se na konci článku II doplňuje nový bod, který zní: 

„XX. Žádost o závazné posouzení podle § 38nd zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze podat před 1. lednem 2018.“. 

 

Pozn.: O pozměňovacích návrzích pod bodem A. 3 je nutné hlasovat dohromady, neboť tvoří nedílný 

celek. 
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A. 4. (Část třetí - změna zákona o dani z přidané hodnoty) 

 

V části třetí čl. IV se za bod 78 vkládá nový bod 79, který zní:  

„79. V § 84 odst. 2 písmeno b zní: „b) nakoupí zboží, jehož cena včetně daně zaplacená jednomu 

prodávajícímu v jednom kalendářním dnu je vyšší než 1500 Kč,“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 5. (Část šestá - změna daňového řádu a jiné legislativně technické úpravy) 

 

A.5.1. V části první čl. I bodech 7 a 8 se text „r)“ nahrazuje textem „s)“. 

A.5.2. V části první čl. I bodě 9 se text „u)“ nahrazuje textem „v)“. 

A.5.3. V části první čl. I bodě 10 se text „v)“ nahrazuje textem „w)“. 

A.5.4. V části první čl. I bodech 11 a 12 se text „w)“ nahrazuje textem „x)“. 

A.5.5. V části první čl. I bodě 13 se text „x)“ nahrazuje textem „y)“. 

 

A.5.6. V části první čl. I se za bod 69 vkládá nový bod, který zní: 

„XX. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 13 a písm. b) bodě 6 se slova „která ovlivňuje výsledek hospodaření 

a“ zrušují a na konci textu bodu se doplňují slova „, pokud tato změna účetní metody následně 

ovlivňuje příjmy a výdaje vstupující do základu daně“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

A.5.7. V části první čl. I dosavadní bod 180 zní: 

„180. V § 38k odst. 8 se slovo „písemně“ nahrazuje slovem „prokazatelně“ a na konec věty první se 

doplňují slova „nebo v němž bylo o změně rozhodnuto“.“. 

 

A.5.8. V části první čl. I se za dosavadní bod 194 vkládá nový bod, který zní: 

„XX. V § 38zb se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.“.  

Následující body se přečíslují. 

 

A.5.9. V části první čl. II bodě 2 se text „r)“ nahrazuje textem „s)“. 

 

A.5.10. V části třetí čl. V se za bod 103 vkládá nový bod, který zní:  

„XX. V § 101a odst. 3 úvodní části ustanovení a odst. 4 se za slovo „zprávou“ vkládají slova „s 

využitím dálkového přístupu“.“.  

Následující body se přečíslují. 

 

A.5.11. V části třetí čl. V dosavadním bodě 113 § 106a se na konci odstavce 5 doplňuje věta: 

„Dojde-li k zániku členství člena skupiny, která je nespolehlivým plátcem, stává se tento člen 

nespolehlivým plátcem dnem následujícím po dni, kdy zaniklo jeho členství ve skupině.“. 

 

A.5.12. V části šesté čl. X se před bod 1 vkládají nové body, které znějí: 

„XX. V § 33 odst. 3 se slova „stanovená dobou kratší než jeden den“ nahrazují slovy „určená v 

kratších časových jednotkách, než jsou dny,“. 

YY. V § 33 odst. 4 se slova „kratší než jeden den“ nahrazují slovy „určenou v kratších časových 

jednotkách, než jsou dny“. 

ZZ. V § 35 odst. 1 se slova „dobou kratší než jeden den“ nahrazují slovy „v kratších časových 

jednotkách, než jsou dny“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

A.5.13. V části šesté čl. X se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní: 

„XX. V § 56 odst. 1 písmeno c) zní: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=120008)



4 

 

„c) jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 

odst. 3, a jaká podání lze učinit tímto způsobem,“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

A.5.14. V části šesté čl. X se za dosavadní bod 3 vkládají nové body, které znějí: 

„XX. V § 71 odst. 3 se slova „nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně 

způsobilý přijmout,“ a slova „nebo opakováno“ zrušují.   

YY. V § 72 odst. 3 a 4 se za slovo „zprávou“ vkládají slova „s využitím dálkového přístupu“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

A.5.15. V části šesté čl. X se za dosavadní bod 16 vkládají nové body, které znějí: 

„XX. V § 251 odst. 3 se slova „v rámci dodatečného platebního výměru“ nahrazují slovy „platebním 

výměrem“ a věta druhá se nahrazuje větou „Penále je splatné do 30 dnů ode dne oznámení platebního 

výměru, nejdříve však ke stejnému dni jako stanovená daň, ze které se toto penále vypočte.“. 

YY. V § 254 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tento úrok nevzniká v případě peněžitého plnění 

v rámci dělené správy.“.“.  

Následující body se přečíslují. 

 

A.5.16. V části šesté čl. X se za dosavadní bod 20 vkládá nový bod, který zní: 

„XX. V § 259a odst. 3 se slovo „dodatečného“ zrušuje.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

 Pozn.: O pozměňovacích návrzích pod bodem E je možné hlasovat dohromady, nebo je možné hlasovat 

po dvou skupinách novelizačních bodů takto: 

1) body A.5.8, A.5.10 a A.5.12 až A.5.16 – změny daňového řádu a s tím související změny v zákoně o 

daních z příjmů a zákoně o dani z přidané hodnoty; tyto změny je nutné hlasovat dohromady, neboť tvoří 

nedílný celek, 

2) body A.5.1 až A.5.7, A.5.9 a A.5.11 – legislativně technické změny zákona o daních z příjmů a zákona 

o dani z přidané hodnoty. 

 

A.6. (Změna účinnosti zákona z 1. ledna 2017 na 1. dubna 2017) 

 

A. V části první čl. II bodech 2, 3 a 6 se číslo „2016“ nahrazuje číslem „2017“. 

 

B. V části první se na konci článku II doplňují nové body, které znějí: 

„XX. Ustanovení § 8 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2017. 

XX. Ustanovení § 19 odst. 1 písm. zi) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

XX. Ustanovení § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017. 

XX. Ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) bod 9 a § 29 odst. 1 věta šestá závěrečné části ustanovení zákona 

č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí již pro 

zdaňovací období započaté v roce 2017. 

XX. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zr) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017. 

XX. Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2017. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy 

na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2017 přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti této části. 

XX. Ustanovení § 38l odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
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účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

C. V části třetí čl. VI bodě 2 se slova „po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“ 

nahrazují slovy „do 31. prosince 2018“. 

 

D. V části čtvrté se v nadpisu čl. VIII slovo „Přechodné“ nahrazuje slovem „Přechodná“.  

 

E. V části čtvrté se na konci článku VIII doplňují nové body, které znějí: 

„XX. Pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, 

vzniklé do konce roku 2017 a za poplatkové období roku 2017 se použijí § 11 odst. 4, § 14 odst. 2 a 

§ 14a odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

XX. Pro poplatkové povinnosti u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za poplatkové období roku 2017 se 

použije § 10b odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona.“. 

 

F. V části osmé čl. XIV zní: 

„Čl. XIV 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.“. 

Pozn.: O pozměňovacích návrzích pod bodem A.6.je nutné hlasovat dohromady, neboť tvoří nedílný celek. 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 30. listopadu 2016 
 

 

B Poslanec Václav Votava 

 

B. 1 (SD 5287) k vládnímu návrhu zákona 

 

V části první čl. I bodě 87 se slova „garančního fondu České kanceláře pojistitelů“ nahrazují slovy 

„fondů k zabezpečení působnosti České kanceláře pojistitelů vymezené zákonem upravujícím 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, s výjimkou výdajů na tvorbu fondu zábrany škod,“. 

 

 

B. 2 (SD 5332) k vládnímu návrhu zákona 

 

V části III, čl. V se vkládají následující nové body: 

 

B.2.1. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

 

„(5) Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání ze zákona29 se ve vztahu k činnosti jimi 

prováděného rozhlasového a televizního vysílání vždy považují za osoby povinné k dani 

uskutečňující ekonomickou činnost, a to i v případě, kdy jim za tuto činnost nenáleží úplata.“ 

 

B.2.2. V § 51 odst. 1 se písm. b) vypouští. Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena b) 

až l).  

 

B.2.3. § 53 se ruší. 
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B.2.4. V § 72 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 

 

„f) rozhlasového nebo televizního vysílání prováděného provozovateli vysílání ze zákona29 “. 

 29) zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů. 

 

B.2.5. V § 75 odstavec 1 zní: 

 

“Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci své ekonomické činnosti jak pro účely 

činností, které jsou předmětem daně, tak pro účely činností, které předmětem daně nejsou, má 

nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro činnosti, které 

jsou předmětem daně. Pro určení rozsahu použití se použije ekonomicky zdůvodnitelné 

kritérium. Pro plátce uvedené v § 5 odst. 5 se rozsah použití pro činnosti, které jsou předmětem 

daně, stanoví jako podíl hodnoty přijatých plnění určených k tvorbě, pořízení a zpřístupnění 

programového obsahu vysílaného na programu, v jehož rámci lze podle zvláštního právního 

předpisu29 uskutečňovat zdanitelná plnění, nebo na internetu, a hodnoty celkových přijatých 

plnění určených k tvorbě, pořízení a zpřístupnění programového obsahu vysílaného na všech 

programech nebo na internetu.” 

 

Dosavadní odstavce 1) až 4) se označují jako odstavce 2) až 5). 

 

B.2. 6. V § 75 v odstavci 3 se za poslední větu doplňuje věta, která zní: 

 

„Obdobně se postupuje v případě přijatého zdanitelného plnění určeného k uskutečňování 

činností, které jsou předmětem daně, které plátce použije zčásti rovněž pro účely činností, 

které předmětem daně nejsou.“ 

 

B.2.7. V § 75 odstavec 4 zní: 

 

“Příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin daně na vstupu 

u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, 

a podílu použití tohoto plnění pro činnosti plátce, které jsou předmětem daně, a  podílu použití 

pro ekonomické činnosti plátce (dále jen „poměrný koeficient“). Poměrný koeficient se 

vypočítá jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru.” 

 

B.2.8. V § 75 odstavec 5 zní: 

 

“Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle 

skutečného podílu použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení 

kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl oprávněn uplatnit 

nárok na odpočet daně a tento nárok uplatnil, plátce do hodnoty poměrného koeficientu 

zohlední skutečný podíl použití tohoto zdanitelného plnění pro své činnosti, které jsou 

předmětem daně a pro své ekonomické činnosti v příslušném roce. Odchyluje-li se poměrný 

koeficient vypočtený podle skutečného použití od poměrného koeficientu stanoveného 

odhadem o více než 10 procentních bodů, výše uplatněného odpočtu daně se opraví. Je-li 

vypočtená částka opravy kladná, je plátce oprávněn výši uplatněného odpočtu daně opravit, 

je-li záporná, je plátce povinen výši uplatněného odpočtu daně opravit. Opravu plátce provede 

za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného 

plnění je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, jehož se oprava týká.” 

 

B.2.9. V § 78d se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text, který zní: 
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„nebo pro činnosti, které nejsou předmětem daně.“   

 

 

C Poslanec Andrej Babiš 

 

(SD5334) k vládnímu návrhu zákona 

 

C.1. V části první čl. I se za bod 28 vkládá nový bod, který zní: 

„XX. V § 7a se doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(9) Odstavce 1 až 8 platí obdobně, jde-li o poplatníka, kterému v běžném zdaňovacím období 

vznikla povinnost registrace k dani z příjmů fyzických osob, s tím, že žádost podle odstavce 1 podává 

poplatník ve lhůtě pro podání přihlášky k této registraci, správce daně stanoví daň paušální částkou 

do 2 měsíců ode dne podání žádosti a takto stanovená daň je splatná do 2 měsíců ode dne jejího 

stanovení.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

C. 2 V části první se na konci článku II doplňuje nový bod, který zní: 

„XX. Ustanovení § 7a odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období roku 2017.“.  

 

C. 3. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní: 

„ČÁST OSMÁ  

Změna zákona o evidenci tržeb 

Čl. XIV 

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se mění takto: 

1. V § 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova „; to neplatí pro příkaz k převodu uskutečněný 

bez osobního styku plátce s příjemcem, pokud není platba přijímána pokladním zařízením 

umožňujícím přijímat hotovost“. 

2. V § 12 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní: 

„k) poplatníka daně z příjmů fyzických osob, 

1. u něhož roční výše příjmů, které jsou rozhodné pro stanovení daně z příjmů fyzických osob 

paušální částkou, nepřesáhla ve 3 bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích 

částku 250 000 Kč, jde-li o tržby uskutečněné ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 

stanovení daně paušální částkou do 30. dne následujícího po uplynutí lhůty pro stanovení daně 

paušální částkou na zdaňovací období následující po posledním zdaňovacím období, na které 

byla daň paušální částkou stanovena, 

2. kterému vznikla povinnost registrace k dani z příjmů fyzických osob a který podal žádost o 

stanovení daně paušální částkou, jde-li o tržby uskutečněné do 30. dne následujícího po 

ukončení řízení o stanovení daně paušální částkou.“. 
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Čl. XV 

Přechodné ustanovení 

Evidovanou tržbou nejsou tržby poplatníka daně z příjmů fyzických osob uvedeného v § 12 odst. 3 

písm. k) bodu 1 zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

uskutečněné od 1. března 2017 do 15. prosince 2017, pokud je žádost o stanovení daně paušální 

částkou na zdaňovací období kalendářního roku 2017 podána do 31. května 2017.“. 

Dosavadní část osmá se označuje jako část devátá a dosavadní článek XIV se označuje jako článek 

XVI. 

 

 

D Poslanec Roman Kubíček 

 

D. 1 (SD 5294) k pozměňovacímu návrhu v usnesení rozpočtového výboru 

 

V pozměňovacím návrhu B3. se slovo „září“ nahrazuje slovem „listopadu“. 

 

 

D. 2 (SD 5292) k vládnímu návrhu zákona 

 

V části třetí čl. V bodě 37 se slova „slovo „uskutečnění“ zrušuje“ nahrazují slovy „slova „přiznat 

uskutečnění“ nahrazují slovem „přiznat“.“. 

 

 

E Poslanec Martin Plíšek 

 

(SD 5321) k vládnímu návrhu zákona 

 

Za dosavadní část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní: 

„ČÁST OSMÁ 

Zrušovací ustanovení 

Čl. XIV 

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se zrušuje.“ 

Dosavadní část osmá se označí jako část devátá a dosavadní čl. XIV. se označí jako čl. XV. 

 

 

F Poslanec Ladislav Šincl 

 

(SD5300) k vládnímu návrhu zákona 

 

I. Varianta A): 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty 

Čl. I 

 

44a.  

V § 44 odstavec 1, písmeno a) se slova „a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek 

dlužníka“ nahrazují slovy „a insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka“. 
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Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

Doplňuje se: 

8. Pro uplatnění opravy daně z přidané hodnoty dle §44, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím 

souvisejících, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a to i v případě, že insolvenční soud již rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

9. Opravu výše daně za dlužníky v insolvenčním řízení podle ustanovení § 44 nelze provést, pokud 

v rámci insolvenčního řízení dlužníka nabyl účinnosti reorganizační plán nebo nabylo právní moci 

usnesení o schválení reorganizačního plánu.  

 

ČÁST OSMÁ 

ÚČINNOST 

Čl. III 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. Část Třetí, Článek V, 44a nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení zákona. 

 

 

II. Varianta B): v případě přijetí Návrhu A) je návrh B) nehlasovatelný 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty 

Čl. IV 

 

44a.  

§ 44 se ruší. 

 

ČÁST OSMÁ 

ÚČINNOST 

Čl. V 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. Část Třetí, Článek V, 44a nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení zákona. 

 

 

 

G Poslanec Klaška 

 

G. 1 (SD 5209) k vládnímu návrhu zákona 
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V části první, čl. I se novelizační bod 47. mění tak, že zní: „V § 19 odst. 3 písm. b) se za slovo 

„družstva“ vkládají slova „svěřenský fond, rodinná fundace, obec, svazek obcí“ a slova „a která 

má“ se nahrazují slovy „pokud v jejich obchodním majetku je“.“  

 

G. 2 (SD 5354) k vládnímu návrhu zákona 

 

Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní: 

 

„ČÁST OSMÁ  

 

Změna zákona o evidenci tržeb 

 

Čl. XIV 

 

V § 12 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou 

a doplňuje se písmeno k), které zní: 

„k) poplatníka daně z příjmů fyzických osob, jehož rozhodné příjmy za předcházející zdaňovací 

období nepřesáhly 414 000 Kč; na fyzickou osobu, které v předcházejícím zdaňovacím období 

nevznikla povinnost registrace k dani z příjmů fyzických osob a nepobírala příjmy ze samostatné 

činnosti, se vyloučení z evidence tržeb vztahuje obdobně.“. 

 

Dosavadní část osmá se označuje jako část devátá a dosavadní článek XIV se označuje jako 

článek XV. 

 

G. 3 (SD 5355) k vládnímu návrhu zákona 

 

Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní: 

 

„ČÁST OSMÁ  

 

Změna zákona o evidenci tržeb 

 

Čl. XIV 

 

V § 12 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou 

a doplňuje se písmeno k), které zní: 

„k) z prodeje potravin, zemědělských nebo jiných regionálních produktů formou farmářských trhů na 

tržištích, jejichž tržní řády vydané podle § 18 živnostenského zákona stanoví, že u každého prodejce 

je podíl nabízeného zboží, jehož je prodejce prvovýrobcem, nebo podíl zboží regionálního původu, 

minimálně 75 %.“. 

 

Dosavadní část osmá se označuje jako část devátá a dosavadní článek XIV se označuje jako 

článek XV. 

 

G. 4 (SD 5356) k vládnímu návrhu zákona 
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Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní: 

 

„ČÁST OSMÁ  

 

Změna zákona o evidenci tržeb 

 

Čl. XIV 

 

V § 12 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámek 

pod čarou č. 1 a 2 zní: 

„(5) Evidovanou tržbou nejsou také tržby získané z vedlejšího výkonu činnosti osoby samostatně 

výdělečně činné podle jiného právního předpisu1), pokud rozhodná částka zisku nepřesáhne výši 

podle jiného právního předpisu2). Pokud rozhodnou částku taková osoba samostatně výdělečně činná 

přesáhne, je povinna se do systému elektronické evidence tržeb přihlásit do 30 dní od data překročení 

rozhodné částky. Ze systému elektronické evidence tržeb se taková osoba samostatně výdělečně činná 

může odhlásit až po dvou po sobě jdoucích kalendářních rocích, ve kterých prokáže v daňovém 

přiznání daně z příjmů, že výše rozhodné částky nedosáhla. 

_____________ 
1) § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
2) § 10 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

Dosavadní část osmá se označuje jako část devátá a dosavadní článek XIV se označuje jako 

článek XV. 

 

G. 5 (SD 5357) k vládnímu návrhu zákona 

 

G.5.1. V části první čl. I se za bod 28 vkládá nový bod, který zní: 

„XX. V § 7a se doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(9) Odstavce 1 až 8 platí obdobně, jde-li o poplatníka, kterému v běžném zdaňovacím období 

vznikla povinnost registrace k dani z příjmů fyzických osob, s tím, že žádost podle odstavce 1 podává 

poplatník ve lhůtě pro podání přihlášky k této registraci, správce daně stanoví daň paušální částkou 

do 2 měsíců ode dne podání žádosti a takto stanovená daň je splatná do 2 měsíců ode dne jejího 

stanovení.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

G.5.2. V části první se na konci článku II doplňuje nový bod, který zní: 

„XX. Ustanovení § 7a odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období roku 2017.“.  

 

G.5.3. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní: 

 

„ČÁST OSMÁ  

 

Změna zákona o evidenci tržeb 

 

Čl. XIV 

 

V § 12 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou 
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a doplňuje se písmeno k), které zní: 

„k) poplatníka daně z příjmů fyzických osob, 

1. který má daň stanovenu paušální částkou podle jiného právního předpisu1), 

2. kterému vznikla povinnost registrace k dani z příjmů fyzických osob a který podal žádost o 

stanovení daně paušální částkou, jde-li o tržby uskutečněné do 30. dne následujícího po 

ukončení řízení o stanovení daně paušální částkou. 

 

_____________ 
1) §  7a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

Čl. XV 

 

Přechodné ustanovení 

 

Evidovanou tržbou nejsou tržby poplatníka daně z příjmů fyzických osob uvedeného  

v § 12 odst. 3 písm. k) bodu 1 zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, uskutečněné od 1. března 2017 do 15. prosince 2017, pokud je žádost o stanovení daně 

paušální částkou na zdaňovací období kalendářního roku 2017 podána do 31. května 2017.“. 

 

Dosavadní část osmá se označuje jako část devátá a dosavadní článek XIV se označuje jako 

článek XVI. 

 

 

H Poslanec Vladislav Vilímec 

 

H. 1 (SD 5366) k vládnímu návrhu zákona 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty 

 

H.1.1. V části třetí, čl. V, se za bod 41 vkládá nový bod 42, který zní: 

 

„42. V § 37 odst. 2 se číslo „21“ nahrazuje číslem „19“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H.1.2. V části třetí, čl. V, se za bod 46 vkládá nový bod 47, který zní:  

„47. V § 47 odst. 1 se slova „21 %“ nahrazují slovy „19 %“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H. 2 (SD 5367) k vládnímu návrhu zákona 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty 

 

 

H.2.1.  V Části třetí, čl. V, se za bod 41 vkládá nový bod 42, který zní: 
 

„42. V § 37 odst. 2 se slova „číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě první 

snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně“ nahrazují slovy „číslo 19 

v případě základní sazby daně nebo číslo 10 v případě snížené sazby daně“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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H. 2. 2. V Části třetí, čl. V, se za bod 46 vkládá nový bod 47, který zní:  

„47. V § 47 odst. 1 zní: 

„(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje 

     a) základní sazba daně ve výši 19 %, 

     b) snížená sazba daně ve výši 10 %.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H.2.3.V Části třetí, čl. V, se za bod 47 vkládá nový bod 48, který zní:  

„48. V § 47 odst. 3 zní: 

„(3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží 

uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje snížená sazba daně.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H.2.4. V Části třetí, čl. V, se za bod 48 vkládá nový bod 49, který zní:  

„49. V § 47 odst. 4 zní: 

„(4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U služeb 

uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje snížená sazba daně.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H.2.5. V Části třetí, čl. V, se za bod 49 vkládá nový bod 50, který zní:  

„50. V § 47 odst. 6 zní: 

„(6) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 

se uplatňuje snížená sazba daně.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H.2. 6. V Části třetí, čl. V, se za bod 50 vkládá nový bod 51, který zní:  

 

„51. § 47a včetně nadpisu zní:  

„§ 47a 

Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění 

Předmětem závazného posouzení je určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně 

správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H. 2. 7. V Části třetí, čl. V, se za bod 51 vkládá nový bod 52, který zní:  

„52. V § 48 odst. 1 se slova „První snížená“ nahrazují slovem „Snížená“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H. 2. 8. V Části třetí, čl. V, se za novelizační bod 47 vkládá nový bod x, který zní:  

„x. V § 49 se slova „První snížená“ nahrazují slovem „Snížená“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H. 2. 9. V Části třetí, čl. V, se za novelizační bod 122 vkládá nový bod x1, který zní:   

„x1. Příloha č. 2 včetně textu pod tabulkou zní: 

 

„Příloha č.2 

Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně 

CZ-CPA      Popis  služby 
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                     Opravy   zdravotnických   prostředků   uvedených   v příloze   č.   3   k tomuto zákonu. 

33.17.19       Opravy   invalidních   vozíků. 

36.00.2          Úprava   a   rozvod   vody   prostřednictvím   sítí. 

37                Odvádění   a   čištění   odpadních   vod   včetně   ostatních   služeb   souvisejících 

s těmito   činnostmi. 

38.1               Sběr   a   přeprava   komunálního   odpadu. 

38.2               Příprava   k likvidaci   a   likvidace   komunálního   odpadu. 

49                  Pozemní   hromadná   pravidelná   doprava   cestujících   a   jejich   zavazadel. 

49.39.2          Osobní   doprava   lanovými   a   visutými   dráhami   a   lyžařskými   vleky. 

50                  Vodní   hromadná   pravidelná   doprava   cestujících   a   jejich   zavazadel. 

51                  Letecká   hromadná   pravidelná   doprava   cestujících   a   jejich   zavazadel. 

52.71             Opravy obuvi a koženého zboží. 

52.74             Opravy jízdních kol, oděvů a bytového textilu. 

55                  Ubytovací   služby. 

56         Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny 

od daně podle § 57 až § 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů 

uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových 

výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24. 

59.14             Poskytnutí   oprávnění   vstupu   na   filmová   představení. 

81.21.10        Služby   čištění   vnitřních   prostor   prováděné   v domácnostech. 

81.22.11        Služby   mytí   oken   prováděné   v domácnostech. 

86                 Zdravotní   péče   vymezená   číselným   kódem   klasifikace   produkce  CZ-CPA   86, 

pokud   není   jako   zdravotní   služba   osvobozena od   daně   podle   §   58. 

87                   Sociální   péče,   pokud   není   osvobozena   od   daně   podle   §   59. 

88.10,88.91    Domácí   péče   o   děti,   staré,   nemocné   a   zdravotně   postižené   občany. 

90                   Služby   spisovatelů,   skladatelů,   sochařů   a   jiných   výkonných   umělců,  

                        pokud   se   nejedná   o   poskytnutí   oprávnění   k výkonu   práva   dílo   užít a   

mimo služby   nezávislých   novinářů,   nezávislých   modelů   a   modelek. 

90,   91,   93  Poskytnutí   oprávnění   ke   vstupu   do   muzeí   a   jiných   kulturních   zařízení  

                      (na   kulturní   akce   a   památky,   výstavy,   do   zoologických   a   botanických  

                      zahrad,   přírodních   rezervací,   národních   parků,   lunaparků   a   zábavních  

                      parků,   cirkusů,   historických   staveb   a   obdobných   turistických   zajímavostí). 

93.02            Kadeřnické a holičské služby. 

93.11, 93.12  Poskytnutí   oprávnění   vstupu   na   sportovní   události;    použití    krytých  

                      i   nekrytých   sportovních   zařízení   ke   sportovním   činnostem. 
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93.13             Služby   posiloven   a   fitcenter. 

93.29.11        Služby   související   s provozem   rekreačních   parků   a   pláží. 

 93.29.21    Poskytnutí   oprávnění   vstupu   na   ohňostroje,   světelná   a   zvuková   představení. 

96.03            Pohřební   a   související   služby   mimo   pohřebních   služeb   pro   zvířata. 

96.04            Služby   tureckých   lázní,   saun,   parních   lázní   a   solných   jeskyní. 

 

 Snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu 

v textové části této přílohy.  

 Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, 

kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem 

stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o 

vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 

388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu 

veřejnou. 

 Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné 

v domácnostech se pro účely tohoto zákona považuje úklid v bytě nebo rodinném domě mimo 

prostor, které nejsou určeny k bydlení. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid 

společných prostor bytového domu. 

 Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

v platném znění.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H. 2. 10. V Části třetí, Čl. V, novelizační bod 123 zní:  

„123. Příloha č. 3 včetně textu pod tabulkou zní: 

 

„Příloha č.3 

Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Kód   nomenklatury  

 celního   sazebníku                                           Název   zboží 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

  01-05,   07-23,   25  Potraviny   včetně   nápojů   (vyjma   alkoholických,   vymezených 

zvláštním předpisem70) a  krmiva   pro   zvířata;   živá   zvířata,   semena,   

rostliny a   přísady,   obvykle   určené   k   přípravě   potravin;   výrobky   

obvykle používané   jako   doplněk   nebo   náhražka   potravin; voda. Mimo   

zboží   zařazeného   do   číselných   kódů   2203-2208   

 

06   Živé   dřeviny   a   jiné   rostliny;   cibule,   kořeny   a   podobné;   řezané 

květiny   a   dekorativní   listoví.  
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 07-12                    Rostliny   a   semena 

 

28-30,   40,   48,   56,   61, 62       Radiofarmaka,   sorbit   pro   diabetiky, aspartam,   sacharin a jeho   

soli, antibiotika,   farmaceutické   výrobky   -    jen  

určené pro   zdravotní služby,  prevenci   nemocí   a  léčbu    pro   

humánní   lékařské   účely. 

 

49                 Knihy,   brožury,   letáky,   prospekty,   noviny   a   časopisy,   obrázková   

alba, obrázkové   knihy,   předlohy    ke   kreslení   a   omalovánky   pro   děti, 

hudebniny   tištěné   či   rukopisné,   kartografické   výrobky   všech   druhů  

včetně   atlasů,   nástěnných   map,   topografických   plánů   a   globusů; kde   

reklama   nepřesahuje   50   %   plochy.  

                               Mimo   tiskovin   plně   nebo   podstatně   určených   k reklamě.    

                             

 

01   -   96            Zdravotnické   prostředky   podle   právního   předpisu   upravujícího  

zdravotnické   prostředky,   které   jsou   obvykle   určeny   pro   výlučnou   

osobní potřebu   zdravotně   postižených   k   léčení   zdravotního   postižení   

nebo   ke zmírnění   jeho   důsledků,   pokud   se   jedná   o   zdravotnické   

prostředky, které   lze   zařadit   do   skupin   uvedených   v   oddíle   A   přílohy   

č.   3  zákona   o   veřejném   zdravotním   pojištění   nebo   které   jsou   uvedeny 

v   příloze   č.   4   zákona   o   veřejném   zdravotním   pojištění,   s   výjimkou 

zdravotnických   prostředků,   které   jsou   zahrnuty   v   těchto   druzích (typech)   

zdravotnických   prostředků   oddílů   B   a   C   přílohy   č.   3: 

-   všechny   druhy   (typy)   zdravotnických   prostředků   uvedené   v     oddílu   

B  

                              -   tampóny   vinuté 

                              -   vata   buničitá 

                              -   prostředky   stomické   -   deodorační 

                              -   paruka. 

 

 01   -   96       Zdravotnické   prostředky   podle   právního   předpisu   upravujícího  

zdravotnické   prostředky,   které   jsou   obvykle   určeny   pro   výlučnou osobní   

potřebu   zdravotně   postižených   k   léčení   zdravotního   postižení nebo   ke   

zmírnění   jeho   důsledků,   pokud   se   jedná   o   zdravotnické prostředky   
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zhotovené   podle   předpisu   kvalifikovaného   zdravotnického pracovníka,   

kterým   tento   pracovník   vydává   individuální   návrh charakteristik   

zdravotnického   prostředku   určeného   k   použití   pouze pro   jednoho   

konkrétního   pacienta. 

 

 90                        Ortopedické   pomůcky   a   přístroje,   včetně   berlí,   chirurgických   pásů  

a   kýlních   pásů;   dlahy   a   jiné   prostředky   k   léčbě   zlomenin; umělé  

                              části   těla;   pomůcky   pro   nedoslýchavé   a   jiné   prostředky   nošené 

v   ruce   nebo   na   těle   anebo   implantované   v   organismu   ke   

kompenzování následků   nějaké   vady   nebo   neschopnosti,   a   to   pouze   

zdravotnické prostředky   podle   právního   předpisu   upravujícího   

zdravotnické prostředky,   pokud   jsou   obvykle   určeny   pro   výlučnou   

osobní   potřebu zdravotně   postižených   k   léčení   zdravotního   postižení   

nebo   ke zmírnění   jeho   důsledků. 

 

48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91 Zboží   pro   osobní   používání   nemocnými   ke   zmírnění  následků 

nemocí, jež   není   zdravotnickým   prostředkem   podle   zvláštních   

právních předpisů,   a   to:                               

                              -   Braille   papír 

-   Osobní   a   kuchyňské   váhy   s   hlasovým   výstupem   pro   nevidomé   a 

částečně   vidící   osoby 

-   Psací   stroje   a   stroje   na   zpracování   textu   (slovní   procesory) upravené   

k   používání   nevidomými   a   částečně   vidícími   osobami   nebo osobami   s   

amputovanou   nebo   ochrnutou   horní   končetinou 

-   Elektronické   kalkulačky   s   hlasovým   nebo   hmatovým   výstupem   pro 

nevidomé   a   částečně   vidící   osoby   a   elektronické   počítací   stroje s   

hlasovým   nebo   hmatovým   výstupem   pro   nevidomé   a   částečně   vidící 

osoby 

-   Počítače   speciálně   upravené   pro   nevidomé   a   částečně   vidící   osoby s   

hlasovým   nebo   hmatovým   výstupem   nebo   hardwarovým   adaptérem   pro 

zvětšování   písma   a   obrazu,   a   jejich   jednotky   a   přídavná   zařízení s   

hlasovým   nebo   hmatovým   výstupem   nebo   hardwarovým   adaptérem   pro 

zvětšování   písma   a   obrazu 

-   Braillská   počítačová   tiskárna   pro   nevidomé   a   částečně   vidící osoby,   

klávesnice   pro   nevidomé   a   částečně   vidící   osoby   a   jiné  výstupní   a   
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vstupní   jednotky   počítače   pro   zpracování   hmatového   písma 

                              -   Jednotky   počítačů   a   přídavná   zařízení   k   počítačům   umožňující  

                              jejich   ovládání   osobami   se   sníženou   jemnou   motorikou   nebo  

                              amputovanými   končetinami 

                              -   Telefony   a   videotelefony   konstruované   pro   použití   neslyšícími  

                              osobami 

                              -   Zvětšovače   televizního   obrazu   pro   nevidomé   a   částečně   vidící  

                              osoby 

                              -   Speciální   akustické   nebo   vizuální   přístroje   pro   neslyšící,  

                             nevidomé   a   částečně   vidící   osoby 

-   Ruční   ovládání   nožních   pedálů,   ruční   páky,   včetně   řadicí   páky, pro   

tělesně   postižené   osoby 

-   Hodinky   pro   nevidomé   a   částečně   vidící   osoby   s   hmatovým   nebo 

hlasovým   výstupem   s   pouzdrem   jiným   než   z   drahých   kovů   a   

vibrační a   světelné   hodinky   pro   neslyšící   osoby 

-   Vibrační   a   světelné   budíky   pro   neslyšící   osoby   a   budíky s   

hlasovým   nebo   hmatovým   výstupem   pro   nevidomé   a   částečně vidící   

osoby 

                              -   Části   a   součásti   těchto   výrobků,   u   kterých   je   čestným  

                              prohlášením   doloženo,   že   zboží   náleží   k   určitému   výše  

                              uvedenému   druhu   zboží.  

  

 94                         Dětské   sedačky   do   automobilů.  

  

 4401                     Palivové   dřevo   v   polenech,   špalcích,   větvích,   otepích   nebo 

                              podobných   tvarech;   dřevěné   štěpky   nebo   třísky,   piliny   a   dřevěný  

                              odpad   a   zbytky,   též   aglomerované   do   polen,   briket,   pelet   nebo  

                              podobných   tvarů,   určené   jako   palivo.  

 

Kódem nomenklatury  celního   sazebníku   se   rozumí   kód   popisu   vybraných   výrobků   

uvedený v   celním   sazebníku   v   platném   znění72). 

Snížené sazbě   daně   podléhá   zboží,   které   odpovídá   současně   kódu   nomenklatury   celního   

sazebníku  a   výslovně   uvedenému   slovnímu   popisu   k   tomuto   kódu   v   textové   části   této   

přílohy. 

Novinami se   pro   účely   tohoto   zákona   rozumí   deníky   a   zpravodajské   periodické   tiskoviny,   

vydávané nejméně   dvakrát   ročně   pod   stejným   názvem   a   v   úpravě   pro   ně   typické   bez   

pevného   spojení   jednotlivých listů. 
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Reklamou se pro   účely   zařazení   zboží   do   příslušné   sazby   daně   rozumí   reklama   podle   

zákona   č.   40/1995   Sb.,  o   regulaci   reklamy   a   o   změně   a   doplnění   zákona   č.   468/1991   

Sb.,   o   provozování   rozhlasového   a   televizního vysílání,   ve   znění   pozdějších   předpisů,   ve   

znění   pozdějších  předpisů.“.“ 

 

 

H. 2. 11. V Části třetí, Čl. V, se za bod 123 vkládá nový bod x2, který zní:  

„x2. Příloha č. 3a se zrušuje.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H. 3 (SD 5369) k vládnímu návrhu zákona 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o dani z příjmu 

 

H.3.1. V části první, čl. I, se za bod 40 vkládá nový bod 41, který zní:  

„41. § 16a se zrušuje.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H.3.2. V části první, čl. I, se za bod 158 vkládá nový bod 159, který zní: 

„159. V §38g se zrušuje celý odstavec 4. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se nově označují jako odstavce 4 a 5.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H.3.3. V části první, čl. I, se za bod 167 vkládá nový bod 168, který zní: 

„168. § 38ha se zrušuje.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

H. 4 (SD 5370) k vládnímu návrhu zákona 

 

1. Za dosavadní část sedmou se vkládá nová část osmá, která včetně nadpisu zní: 

 

„ČÁST OSMÁ 

Zrušení zákona o evidenci tržeb 

Čl. XIV 

 

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se zrušuje.“. 

Následující části a články se přečíslují. 

 

 

H. 5 (SD 5371) k vládnímu návrhu zákona 

 

Za dosavadní část sedmou se vkládá nová část osmá, která včetně nadpisu zní: 

 

„ČÁST OSMÁ 

Změna zákona o evidenci tržeb 

Čl. XIV 
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Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se mění takto: 

 

1. V § 5 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) až f) se nově označují jako písmena b) až e).“. 

Následující části a články se přečíslují. 

 

H. 6 (SD 5372) k vládnímu návrhu zákona 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty 

 

1. V části třetí, čl. V, se za bod 123 vkládá nový bod 124, který zní: 

„124. Příloha č.3b včetně textu pod tabulkou zní: 

„Příloha č.3b 

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně 

CZ-CPA      Popis služby 

56         Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny 

od daně podle § 57 až § 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů 

uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových 

výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24. 

 

 Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k 

tomuto kódu v textové části této přílohy.“.“. 

 

 

H. 7 (SD 5379) k vládnímu návrhu zákona 

 

H.7.1.  V části první čl. II bod 7 zní:  

 

„7.  Ustanovení § 28 odst. 1 písm. d) a § 30 odst. 10 písm. n) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí již pro zdaňovací období započaté 

v roce 2017. U hmotného majetku, který byl příspěvkové organizaci zřízené územním 

samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí předán k hospodaření před 1. lednem 

2017, pokračuje příspěvková organizace při zachování způsobu odpisování v odpisování 

započatém poplatníkem, který je vlastníkem tohoto majetku, ze vstupní ceny, ze které odpisoval 

tento poplatník.“. 

 

H.7.2. V části první čl. II bod 9 zní:  

 

 „9.  Ustanovení § 28 odst. 1 písm. e) a § 30 odst. 10 písm. o) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí již pro zdaňovací období započaté 

v roce 2017. U hmotného majetku, který byl vložen do dobrovolného svazku obcí členskou obcí 

před 1. lednem 2017, pokračuje dobrovolný svazek obcí při zachování způsobu odpisování 

v odpisování započatém členskou obcí, která tento majetek vložila do dobrovolného svazku obcí, 

ze vstupní ceny, ze které odpisovala tato členská obec.“. 

 

H.7.3. V části druhé v nadpisu čl. IV slovo „Přechodné“ nahradit slovem „Přechodná“.  
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H.7.4. V části druhé se na konci článku IV doplňuje nový bod, který zní: 

 

„X. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.“. 

 

 

H. 8 (SD 5267) k vládnímu návrhu zákona 

 

1. V části čtvrté čl. VII bod 2 zní: 

 

V § 10 odst. 3 se slova „20 Kč za“ nahrazují slovy „100 Kč za každý započatý“. 

 

 

I Poslanec Miroslav Kalousek 

 

(SD 5285) k vládnímu návrhu zákona 

 

Část 1 

 

Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 

I.1. V části první, čl. I, se za novelizační bod č. 40 doplňuje nový bod č. 41, který zní:  

 

„41. § 16a se zrušuje.“  

Následující body se přečíslují. 

 

I.2. V části první, čl. I, se za novelizační bod č. 158 doplňuje nový bod č. 159, který zní:  

 

„ 159. V §38g se zrušuje celý odstavec 4.“  

Následující odstavce se přečíslují. 

 

I.3. V části první, čl. I, se za novelizační bod č. 167 doplňuje nový bod č. 168, který zní: 

 

„ 168. § 38ha se zrušuje.“ 

Následující body se přečíslují. 

 

Část 2 

Část třetí (zákon o DPH) 

 

I.4. V Části třetí, čl. V, se za bod 41 vkládá nový bod 42, který zní: 

 

 „42. V § 37 odst. 2 se slova „číslo 15 v případě první snížené sazby daně nebo číslo 10 v 

případě druhé snížené sazby daně“ nahrazují slovy „číslo 10 v případě snížené sazby daně“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

I.5. V Části třetí, čl. V, se za bod 46 vkládá nový bod 47, který zní:  
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„47. V § 47 odst. 1 zní: 

„(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje 

  a) základní sazba daně ve výši 20 %, 

  b) snížená sazba daně ve výši 10 %.“. 

 Následující body se přečíslují. 

 

I.6. V Části třetí, čl. V, se za bod 47 vkládá nový bod 48, který zní:  

 

„48. V § 47 odst. 3 zní: 

„(3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží 

uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje snížená sazba daně.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

I.7.  Části třetí, čl. V, se za bod 48 vkládá nový bod 49, který zní:  

 

„49. V § 47 odst. 4 zní: 

„(4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U služeb 

uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje snížená sazba daně.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

I. 8. V Části třetí, čl. V, se za bod 49 vkládá nový bod 50, který zní:   

 

„ 50. V § 47 odst. 6 zní: 

„(6) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 

4 se uplatňuje snížená sazba daně.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

I. 9. V Části třetí, čl. V, se za bod 50 vkládá nový bod 51, který zní:  

„51. § 47a včetně nadpisu zní:  

„ § 47a 

Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění 

Předmětem závazného posouzení je určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně 

správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1.“.“. 

 Následující body se přečíslují. 

 

 I.10.  V Části třetí, čl. V, se za bod 51 vkládá nový bod 52, který zní:  

 

„52. V § 48 odst. 1 se slova „První snížená“ nahrazují slovem „Snížená“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

I.11. V Části třetí, čl. V, se za novelizační bod 47 vkládá nový bod x, který zní:  

 

„x. V § 49 se slova „První snížená“ nahrazují slovem „Snížená“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

I. 12. V Části třetí, čl. V, se za novelizační bod 122 vkládá nový bod x1, který zní:  

 

„x1. Příloha č. 2 včetně textu pod tabulkou zní: 
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„Příloha č.2 

Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně 

 CZ-CPA      Popis  služby 

                     Opravy   zdravotnických   prostředků   uvedených   v   příloze   č.   3   k tomuto zákonu. 

33.17.19       Opravy   invalidních   vozíků. 

36.00.2          Úprava   a   rozvod   vody   prostřednictvím   sítí. 

37                Odvádění   a   čištění   odpadních   vod   včetně   ostatních   služeb   souvisejících s   

těmito   činnostmi. 

38.1               Sběr   a   přeprava   komunálního   odpadu. 

38.2               Příprava   k   likvidaci   a   likvidace   komunálního   odpadu. 

49                  Pozemní   hromadná   pravidelná   doprava   cestujících   a   jejich   zavazadel. 

49.39.2          Osobní   doprava   lanovými   a   visutými   dráhami   a   lyžařskými   vleky. 

50                  Vodní   hromadná   pravidelná   doprava   cestujících   a   jejich   zavazadel. 

51                  Letecká   hromadná   pravidelná   doprava   cestujících   a   jejich   zavazadel. 

52.71             Opravy obuvi a koženého zboží. 

52.74             Opravy jízdních kol, oděvů a bytového textilu. 

55                  Ubytovací   služby. 

56         Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny 

od   daně podle § 57 až § 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů 

uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových 

výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24. 

59.14             Poskytnutí   oprávnění   vstupu   na   filmová   představení. 

81.21.10        Služby   čištění   vnitřních   prostor   prováděné   v   domácnostech. 

81.22.11        Služby   mytí   oken   prováděné   v   domácnostech. 

86                 Zdravotní   péče   vymezená   číselným   kódem   klasifikace   produkce  CZ-CPA   86, 

pokud   není   jako   zdravotní   služba   osvobozena od   daně   podle   §   58. 

87                   Sociální   péče,   pokud   není   osvobozena   od   daně   podle   §   59. 

88.10,88.91    Domácí   péče   o   děti,   staré,   nemocné   a   zdravotně   postižené   občany. 

90                   Služby   spisovatelů,   skladatelů,   sochařů   a   jiných   výkonných   umělců,  

                        pokud   se   nejedná   o   poskytnutí   oprávnění   k   výkonu   práva   dílo   užít a   mimo 

služby   nezávislých   novinářů,   nezávislých   modelů   a   modelek. 

90,   91,   93  Poskytnutí   oprávnění   ke   vstupu   do   muzeí   a   jiných   kulturních   zařízení  

                      (na   kulturní   akce   a   památky,   výstavy,   do   zoologických   a   botanických  

                      zahrad,   přírodních   rezervací,   národních   parků,   lunaparků   a   zábavních  

                      parků,   cirkusů,   historických   staveb   a   obdobných   turistických   zajímavostí). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=120008)



24 

 

93.02            Kadeřnické a holičské služby. 

93.11, 93.12  Poskytnutí   oprávnění   vstupu   na   sportovní   události;    použití    krytých  

                      i   nekrytých   sportovních   zařízení   ke   sportovním   činnostem. 

93.13             Služby   posiloven   a   fitcenter. 

93.29.11        Služby   související   s   provozem   rekreačních   parků   a   pláží. 

 93.29.21    Poskytnutí   oprávnění   vstupu   na   ohňostroje,   světelná   a   zvuková   představení. 

96.03            Pohřební   a   související   služby   mimo   pohřebních   služeb   pro   zvířata. 

96.04            Služby   tureckých   lázní,   saun,   parních   lázní   a   solných   jeskyní. 

 

 Snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v 

textové části této přílohy.  

 Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy 

cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem 

stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o 

vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 

388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu 

veřejnou. 

 Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné 

v domácnostech se pro účely tohoto zákona považuje úklid v bytě nebo rodinném domě mimo prostor, 

které nejsou určeny k bydlení. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných 

prostor bytového domu. 

 Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném 

znění.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

I. 13. V Části třetí, Čl. V, novelizační bod 123 zní:  

 

„123. Příloha č. 3 včetně textu pod tabulkou zní: 

„Příloha č.3 

Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Kód   nomenklatury  

 celního   sazebníku                                           Název   zboží 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

  01-05,   07-23,   25  Potraviny   včetně   nápojů   (vyjma   alkoholických,   vymezených 

zvláštním předpisem70)   a   krmiva   pro   zvířata;   živá   zvířata,   semena,   

rostliny a   přísady,   obvykle   určené   k přípravě   potravin;   výrobky   obvykle 

používané   jako   doplněk   nebo   náhražka   potravin; voda. Mimo   zboží   

zařazeného   do   číselných   kódů   2203-2208   
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06   Živé   dřeviny   a   jiné   rostliny;   cibule,   kořeny   a   podobné;   řezané 

květiny   a   dekorativní   listoví.  

 

 07-12                    Rostliny   a   semena 

 

28-30,   40,   48,   56,   61, 62       Radiofarmaka,   sorbit   pro   diabetiky, aspartam,   sacharin a jeho   

soli, antibiotika,   farmaceutické   výrobky   -    jen  

určené pro   zdravotní služby,  prevenci   nemocí   a  léčbu    pro   

humánní   lékařské   účely. 

 

49                 Knihy,   brožury,   letáky,   prospekty,   noviny   a   časopisy,   obrázková   alba, 

obrázkové   knihy,   předlohy    ke   kreslení   a   omalovánky   pro   děti, 

hudebniny   tištěné   či   rukopisné,   kartografické   výrobky   všech   druhů  

včetně   atlasů,   nástěnných   map,   topografických   plánů   a   globusů; kde   

reklama   nepřesahuje   50   %   plochy.  

                               Mimo   tiskovin   plně   nebo   podstatně   určených   k reklamě.    

                             

 

01   -   96            Zdravotnické   prostředky   podle   právního   předpisu   upravujícího  

zdravotnické   prostředky,   které   jsou   obvykle   určeny   pro   výlučnou   osobní 

potřebu   zdravotně   postižených   k léčení   zdravotního   postižení   nebo   ke 

zmírnění   jeho   důsledků,   pokud   se   jedná   o   zdravotnické   prostředky, které   

lze   zařadit   do   skupin   uvedených   v oddíle   A   přílohy   č.   3  zákona   o   

veřejném   zdravotním   pojištění   nebo   které   jsou   uvedeny v příloze   č.   4   

zákona   o   veřejném   zdravotním   pojištění,   s výjimkou zdravotnických   

prostředků,   které   jsou   zahrnuty   v těchto   druzích (typech)   zdravotnických   

prostředků   oddílů   B   a   C   přílohy   č.   3: 

-   všechny   druhy   (typy)   zdravotnických   prostředků   uvedené   v oddílu   B  

                              -   tampóny   vinuté 

                              -   vata   buničitá 

                              -   prostředky   stomické   -   deodorační 

                              -   paruka. 

 

 01   -   96       Zdravotnické   prostředky   podle   právního   předpisu   upravujícího  

zdravotnické   prostředky,   které   jsou   obvykle   určeny   pro   výlučnou osobní   
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potřebu   zdravotně   postižených   k léčení   zdravotního   postižení nebo   ke   

zmírnění   jeho   důsledků,   pokud   se   jedná   o   zdravotnické prostředky   

zhotovené   podle   předpisu   kvalifikovaného   zdravotnického pracovníka,   

kterým   tento   pracovník   vydává   individuální   návrh charakteristik   

zdravotnického   prostředku   určeného   k použití   pouze pro   jednoho   

konkrétního   pacienta. 

 

 90                        Ortopedické   pomůcky   a   přístroje,   včetně   berlí,   chirurgických   pásů  

a   kýlních   pásů;   dlahy   a   jiné   prostředky   k léčbě   zlomenin; umělé  

                              části   těla;   pomůcky   pro   nedoslýchavé   a   jiné   prostředky   nošené 

v ruce   nebo   na   těle   anebo   implantované   v organismu   ke   kompenzování 

následků   nějaké   vady   nebo   neschopnosti,   a   to   pouze   zdravotnické 

prostředky   podle   právního   předpisu   upravujícího   zdravotnické prostředky,   

pokud   jsou   obvykle   určeny   pro   výlučnou   osobní   potřebu zdravotně   

postižených   k léčení   zdravotního   postižení   nebo   ke zmírnění   jeho   důsledků. 

 

48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91 Zboží   pro   osobní   používání   nemocnými   ke   zmírnění  následků 

nemocí, jež   není   zdravotnickým   prostředkem   podle   zvláštních   

právních předpisů,   a   to:                               

                              -   Braille   papír 

-   Osobní   a   kuchyňské   váhy   s hlasovým   výstupem   pro   nevidomé   a 

částečně   vidící   osoby 

-   Psací   stroje   a   stroje   na   zpracování   textu   (slovní   procesory) upravené   

k používání   nevidomými   a   částečně   vidícími   osobami   nebo osobami   

s amputovanou   nebo   ochrnutou   horní   končetinou 

-   Elektronické   kalkulačky   s hlasovým   nebo   hmatovým   výstupem   pro 

nevidomé   a   částečně   vidící   osoby   a   elektronické   počítací   stroje s hlasovým   

nebo   hmatovým   výstupem   pro   nevidomé   a   částečně   vidící osoby 

-   Počítače   speciálně   upravené   pro   nevidomé   a   částečně   vidící   osoby 

s hlasovým   nebo   hmatovým   výstupem   nebo   hardwarovým   adaptérem   pro 

zvětšování   písma   a   obrazu,   a   jejich   jednotky   a   přídavná   zařízení 

s hlasovým   nebo   hmatovým   výstupem   nebo   hardwarovým   adaptérem   pro 

zvětšování   písma   a   obrazu 

-   Braillská   počítačová   tiskárna   pro   nevidomé   a   částečně   vidící osoby,   

klávesnice   pro   nevidomé   a   částečně   vidící   osoby   a   jiné  výstupní   a   
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vstupní   jednotky   počítače   pro   zpracování   hmatového   písma 

                              -   Jednotky   počítačů   a   přídavná   zařízení   k počítačům   umožňující  

                              jejich   ovládání   osobami   se   sníženou   jemnou   motorikou   nebo  

                              amputovanými   končetinami 

                              -   Telefony   a   videotelefony   konstruované   pro   použití   neslyšícími  

                              osobami 

                              -   Zvětšovače   televizního   obrazu   pro   nevidomé   a   částečně   vidící  

                              osoby 

                              -   Speciální   akustické   nebo   vizuální   přístroje   pro   neslyšící,  

                             nevidomé   a   částečně   vidící   osoby 

-   Ruční   ovládání   nožních   pedálů,   ruční   páky,   včetně   řadicí   páky, pro   

tělesně   postižené   osoby 

-   Hodinky   pro   nevidomé   a   částečně   vidící   osoby   s hmatovým   nebo 

hlasovým   výstupem   s pouzdrem   jiným   než   z drahých   kovů   a   vibrační a   

světelné   hodinky   pro   neslyšící   osoby 

-   Vibrační   a   světelné   budíky   pro   neslyšící   osoby   a   budíky s hlasovým   

nebo   hmatovým   výstupem   pro   nevidomé   a   částečně vidící   osoby 

                              -   Části   a   součásti   těchto   výrobků,   u   kterých   je   čestným  

                              prohlášením   doloženo,   že   zboží   náleží   k určitému   výše  

                              uvedenému   druhu   zboží.  

  

 94                         Dětské   sedačky   do   automobilů.  

  

 4401                     Palivové   dřevo   v polenech,   špalcích,   větvích,   otepích   nebo 

                              podobných   tvarech;   dřevěné   štěpky   nebo   třísky,   piliny   a   dřevěný  

                              odpad   a   zbytky,   též   aglomerované   do   polen,   briket,   pelet   nebo  

                              podobných   tvarů,   určené   jako   palivo.  

 

Kódem nomenklatury  celního   sazebníku   se   rozumí   kód   popisu   vybraných   výrobků   uvedený 

v celním   sazebníku   v platném   znění72). 

Snížené sazbě   daně   podléhá   zboží,   které   odpovídá   současně   kódu   nomenklatury   celního   

sazebníku  a   výslovně   uvedenému   slovnímu   popisu   k tomuto   kódu   v textové   části   této   

přílohy. 

Novinami se   pro   účely   tohoto   zákona   rozumí   deníky   a   zpravodajské   periodické   tiskoviny,   

vydávané nejméně   dvakrát   ročně   pod   stejným   názvem   a   v úpravě   pro   ně   typické   bez   

pevného   spojení   jednotlivých listů. 
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Reklamou se  pro   účely   zařazení   zboží   do   příslušné   sazby   daně   rozumí   reklama   podle   

zákona   č.   40/1995   Sb.,  o   regulaci   reklamy   a   o   změně   a   doplnění   zákona   č.   468/1991   

Sb.,   o   provozování   rozhlasového   a   televizního vysílání,   ve   znění   pozdějších   předpisů,   ve   

znění   pozdějších  předpisů.“.“ 

 

 

I. 14. V Části třetí, Čl. V, se za bod 123 vkládá nový bod x2, který zní:  

„x2. Příloha č. 3a se zrušuje.“ 

Následující body se přečíslují. 

  

 

J Poslanec Roman Sklenák 

 

(SD 5364) k vládnímu návrhu zákona 

 

Část první, článek I se doplňuje takto: 

 

J.1. V bodu 22 [v § 6 odst. 9 písm. d)] se na konci textu doplňují slova „a za bod 3 se doplňuje bod 

4, který zní:  

„4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama 

přesahuje 50 % plochy,“.“. 

 

J.2. Za bod 98 se doplňuje nový bod 99, který zní: 

„99. V § 25 odst. 1 písm. h) bod 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se čárka 

nahrazuje slovem „a“ a doplňují se slova „tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo 

knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy,“.“. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

K Poslankyně Ivana Dobešová 

 

(SD 5363) k vládnímu návrhu zákona 

 

Návrh obsahuje:  

 

Vyškrtnutí  věty v §10 odst. 3 písmeno a) za středníkem, která zní: 

 

"přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého 

nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno 

včelstvo " 

 

Poznámka legislativy: V této podobě nehlasovatelné. 

 

 

L Poslanec Marek Černoch 

 

(SD 5380) k vládnímu návrhu zákona 

 

Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní: 

„ČÁST OSMÁ  
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Změna zákona o evidenci tržeb 

Čl. XIV 

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se mění takto: 

V § 12 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní: 

„k) poplatníka daně z příjmů fyzických osob, 

1. u něhož roční výše příjmů, které jsou rozhodné pro stanovení daně z příjmů fyzických osob 

paušální částkou, nepřesáhla ve 3 bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích 

částku 500 000 Kč, jde-li o tržby uskutečněné ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 

stanovení daně paušální částkou do 30. dne následujícího po uplynutí lhůty pro stanovení daně 

paušální částkou na zdaňovací období následující po posledním zdaňovacím období, na které 

byla daň paušální částkou stanovena, 

2. kterému vznikla povinnost registrace k dani z příjmů fyzických osob a který podal žádost o 

stanovení daně paušální částkou, jde-li o tržby uskutečněné do 30. dne následujícího po 

ukončení řízení o stanovení daně paušální částkou.“. 

Čl. XV 

Přechodné ustanovení 

Evidovanou tržbou nejsou tržby poplatníka daně z příjmů fyzických osob uvedeného v § 12 odst. 3 

písm. k) bodu 1 zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

uskutečněné od 1. března 2017 do 15. prosince 2017, pokud je žádost o stanovení daně paušální 

částkou na zdaňovací období kalendářního roku 2017 podána do 31. května 2017.“. 

 

Dosavadní část osmá se označuje jako část devátá a dosavadní článek XIV se označuje jako článek 

XVI. 

 

 

M Poslanec Michal Kučera (za poslankyni Věru Kovářovou) 

 

(SD 5373)  

 

M. 1. V části osmé, v nadpisu čl. XV se slovo „přechodné“ nahrazuje slovem „přechodná“. 

 

M.2. V části osmé, čl. XV se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se nový bod 2, který 

zní:  

 

„2. Poplatníkům daně z příjmů uvedeným v § 12 odst. 3 písm. k), kteří nejpozději k datu účinnosti 

tohoto zákona prokazatelně vynaložili účelné náklady na zapojení do systému elektronické evidence 

tržeb, poskytne Ministerstvo financí na základě jejich žádost náhradu těchto nákladů v plné výši.“. 

 

 

N Poslanec Ludvík Hovorka 

 

(SD 5381) k vládnímu návrhu zákona 

 

Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní:  
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„ČÁST OSMÁ“ 

Změna zákona o evidenci tržeb 

 

Čl. XIV 

 

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se mění takto: 

 

1. V § 3 odst. 1 písm. b) se mění tečka (.) na čárku (,) a doplňuje se nový bod c), který zní: 

 c)   odvodu dle zvláštního zákona.1)  

 

2. V § 6 se doplňuje nový odst. (4), které zní: 

(4) Pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem u poplatníka odvodu dle 

zák. č. 202/1990 Sb., tj. provozovatele loterie nebo jiné podobné hry, příjem z činnosti, 

která je předmětem odvodu dle zvláštního zákona.2)  

 

Dosavadní část osmá se označuje jako část devátá a dosavadní článek XIV se označuje jako 

článek XV. 

___________ 
1 § 41 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění 
1 § 41a zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění 

 

 

O Poslankyně Kristýna Zelienková 

 

O. 1 (SD 5318) k vládnímu návrhu zákona 

 

1. V části první čl. I se za bod 27 vkládá nový bod, který zní: 

 

„XX. V § 7a odst. 7 se za druhou větu vkládají nové věty, které znějí: 

 

„V případě splnění podmínek uvedených v odstavci 1 rozhodných pro stanovení daně paušální 

částkou daně činí její minimální výše 10 000 Kč. V ostatních případech může být tato daň 

maximálně o 10 % vyšší, než je průměrná výše daňové povinnosti za nejvýše bezprostředně tři 

předcházející zdaňovací období.“ 

Následující body se přečíslují. 

 

2.  Za část sedmou se zařazuje nová část osmá, která zní: 

„ČÁST OSMÁ 

 

Změna zákona o evidenci tržeb 

 

Čl. XIV 

 

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se mění takto:  

 

1. Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) nově zní: 

„a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, 

která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který 

1. není předmětem daně z příjmů, 

2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý, 
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3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo 

4. podléhá dani stanovené paušální částkou, nebo“ “ 

 

3. Následující část a článek se přečíslují z osmé na část devátou a článek ze XIV na XV. 

 

 

O. 2 (SD 5319) k vládnímu návrhu zákona 

 

1. Za část sedmou se zařazuje nová část osmá, která zní: 

„ČÁST OSMÁ 

Změna zákona o evidenci tržeb 

Čl. XIV 

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se mění takto:  

1. Ustanovení § 5 písm. b) nově zní: 

„bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím 

příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat, s výjimkou plateb přes platební brány na 

internetu bez osobního styku zákazníka a obchodníka,“ “ 

3. Následující část a článek se přečíslují z osmé na část devátou a článek ze XIV na XV. 

 

P Poslanec Zavadil 

 

 (SD 5238) k vládnímu návrhu zákona 

 

V ČÁSTI PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů, Čl. I  

 

P. 1. Bod 23. se zrušuje. 

P. 2. Bod 31. se zrušuje. 

P. 3. Bod 32. se zrušuje. 

P. 4. Bod 33. se zrušuje. 

P. 5. Bod 40. se zrušuje. 

P. 6. Bod 159. se zrušuje. 

 

Ostatní body se přečíslují. 

 

 

 

 

 

V Praze 1. prosince 2016 

 

 

 

Ing. Václav   V o t a v a   v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru  
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