
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o platebním styku  

(tisk 1060) 

 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 613 

z 56. schůze konané dne 17. května 2017 (tisk 1060/1) 

Část šestá zní: 

„ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty 

Čl. IX 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona 

č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., 

zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 

Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 

zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 

Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 

199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 

č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona 

č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., 

zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 

Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb. a zákona 

č. …/2017 Sb., se mění takto: 

1.  V § 54 odst. 1 písmena d) a e) znějí: 

„d)  platební služby a vydávání elektronických peněz, 

e)  vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních 

služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d),“. 

2. V § 101d odstavec 1 zní: 

„(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést  

a) identifikační a kontaktní údaje plátce, 

b) údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat 

kontrolní hlášení, 
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c) údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně, 

d) identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.“.“. 

2. V části deváté čl. XIII se na konci textu doplňují slova „ , s výjimkou ustanovení čl. IX 

bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 11. července 2017 
 

 

B. Poslanec Jan Skopeček: 

SD 6627 

Za část osmou se vkládá nová část devátá, která zní: 

 

„ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákona o daních z příjmů 

Čl. XIII 

 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se mění takto: 

 

1. § 6 odst. 9 písm. b) zní: 

„b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům 

ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím 

jiných subjektů; v případě využití stravovacích poukázek (elektronických nebo papírových), 

se osvobození uplatní za podmínky, že zaměstnavatel má s vydavatelem stravovacích 

poukázek uzavřenou písemnou smlouvu, ve které se vydavatel stravovacích poukázek 

zavázal, že jím vydávané stravovací poukázky budou u jejich příjemců uplatnitelné pouze v 

souladu s podmínkami uvedenými v tomto ustanovení;“ 

 

2. Na konci stávajícího § 6 odst. 9 písm. d) se čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se 

následující věta „v případě využití poukázek na zajištění plnění podle tohoto ustanovení 

zákona (elektronických nebo papírových), se osvobození uplatní za podmínky, že 

zaměstnavatel má s vydavatelem poukázek uzavřenou písemnou smlouvu, ve které se 

vydavatel poukázek zavázal, že jím vydávané poukázky budou u jejich příjemců uplatnitelné 

pouze v souladu s podmínkami uvedenými v tomto ustanovení;“. 

 

Dosavadní část devátá se označuje jako část desátá a dosavadní článek XIII se označuje jako 

článek XIV. 

 

 

V Praze dne 12. července 2017 

 

v z. Ing. Václav  V o t a v a   v.r. 

Adam  R y k a l a 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru 

 

Marek  B e n d a   v.r. 

zpravodaj ústavně právního výboru 
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