
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona o evidenci tržeb 
(tisk 513) 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 300 

z 27. schůze konané dne 2. září 2015 (tisk 513/1) 

 

A.1 Vynětí tržeb z dopravy 

1. V § 12 odst. 3 písm. e) se slovo „placeného“ nahrazují slovy „nebo související platby hrazených“. 

 

2. V § 12 odst. 3 písm. g) se slovo „drážní“ nahrazuje slovy „železniční“. 

 

 

A.2 Vynětí tržeb z automatu 

V § 12 odst. 3 písm. i) se slovo „samostatného“ nahrazuje slovem „prodejního“. 

 

 

A.3 Zasílání údaje o částce plateb určených k čerpání nebo zúčtování 

V § 19 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo zúčtování“. 

 

 

A.4 Zúžení povinnosti správce daně umožnit ověření údajů 

V § 27 odstavec 1 zní: 

„(1) Správce daně umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup každému ověřit, zda byly 

údaje o dané tržbě zaslány správci daně.“. 

 

 

A.5 Rozšíření předmětu závazného posouzení 

V § 32 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo zda platba může být evidována ve 

zjednodušeném režimu“. 

 

A.6 Zrušení výjimky z postupného náběhu evidence 

V § 37 se odstavec 3 zrušuje. 

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

 

 

A.7 Změna účinnosti 

§ 39 zní:  

„§ 39 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho 

vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 10 až 17 a § 32, které nabývají účinnosti prvním dnem pátého 

kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.“. 

--------------------- 
Poznámka: Text uvedený kurzívou je informativní. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 7. října 2015 
 

 

B. Poslanec Vladislav Vilímec: 

 

B1. Část pátá se vypouští. 

Ostatní části a paragrafy se přeznačí. 

 

B2. V § 37 odst. 1 písmeno a) se slova „třetího kalendářního měsíce“ nahrazují slovy „dvacátého 

čtvrtého kalendářního měsíce“ a v § 37 odst. 1 písmeno b) se slova účinnosti tohoto zákona do 

konce šestého kalendářního měsíce“ nahrazují slovy „dvacátého pátého kalendářního měsíce ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce třicátého kalendářního měsíce“. 

 

B3. V § 37 odstavec 4 zní: 

„(4) Stanovit, že některé tržby nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně 

evidovanými tržbami, lze pouze zákonem.“. 

 

 

C. Poslanec Jaroslav Klaška: 

V § 37 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou, v písm. b) se slovo „šestého“ nahrazuje 

slovem „patnáctého“ a na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), 

které zní: 

„c) od prvního dne šestnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 

konce osmnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny tržby 

1. z výroby textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků, zpracování dřeva, výroby dřevěných, 

korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku a výroby papíru a výrobků z 

papíru uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 13 až 17, 

2. z výroby mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních 

přípravků uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 20.4, 

3. z výroby pryžových a plastových výrobků a výroby ostatních nekovových minerálních 

výrobků uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 22 a 23, 

4. z výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, uvedených 

v klasifikaci NACE pod kódem 25, 

5. z výroby nábytku a ostatního zpracovatelského průmyslu uvedených v klasifikaci NACE 

pod kódem 31 a 32, 

6. z opravy a instalace strojů a zařízení uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 33, 

7. ze specializovaných stavebních činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 43, 

8. z oprav počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost uvedených 

v klasifikaci NACE pod kódem 95 a 

9. z poskytování ostatních osobních služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 96.“. 

 

 

D. Poslanec Ludvík Hovorka: 

D1. V § 3 odst. 1 písm. b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nový bod c), který včetně 

poznámky pod čarou č. 1 zní: 

„c) odvodu dle zvláštního zákona1). 

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121987)



3 

 

 

D2. V § 6 se doplňuje nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: 

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

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

předmětem odvodu dle zvláštního zákona2)“. 

__________ 
2) § 41a zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.“. 

 

 

E. Poslanec Karel Fiedler 

E1. V části druhé § 3 nově zní: 

 

„§ 3 

Určení subjektu a předmětu evidence tržeb 

 

(1) Subjektem evidence tržeb je poplatník daně z přidané hodnoty. 

 

(2) Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka.“. 

 

 

E2. V části osmé § 39 nově zní: 

 

„§ 39 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017.“. 

 

 

E3. V § 37 v odstavci 1 v písm. a) se slovo „třetího“ nahrazuje slovem „šestého“ a dále v § 37 

v odstavci 1 v písm. d) se slovo „čtvrtého“ nahrazuje slovem „sedmého“ a slovo „šestého“ slovem 

„dvanáctého“.  

 

Poznámka LO: je nutno upřesnit - písmeno d) je skutečnosti písmeno b). 

 

 

 

 

V Praze  8. října 2015 

 

 

 

Jaroslav Klaška  v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru 

zpravodaj hospodářského výboru 
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