
Pozměňovací a jiné návrhy 

 

k  návrhu poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany 

Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 140) 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona podala ve druhém čtení dne 2. listopadu 2018 

poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 135 

z 11. schůze konané dne 5. září 2018 (tisk 140/2) 

1. V čl. I bod 1 zní:  

„1. V § 47 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „U služeb uvedených v příloze č. 2a se 

uplatňuje druhá snížená sazba daně.“.“. 

2. V čl. I bod 3 zní:  

„3. V příloze č. 2 se věta „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.“ nahrazuje větou „Pravidelnou hromadnou 

dopravou 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. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů, jde-li o dopravu lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky, 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, ve znění 

pozdějších předpisů nebo zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 

pozdějších předpisů.“.“. 

3. V čl. I bod 4 zní: „4. Za přílohu č. 2 se vkládá příloha č. 2a, která zní: 

„Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb. 

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně 

 

CZ-CPA  Popis služby 

49   Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich 

zavazadel s výjimkou osobní dopravy lanovými a visutými dráhami 

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

klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu 

popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. 

Pozemní hromadnou pravidelnou dopravou cestujících a jejich zavazadel 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 nebo 

vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, jde-li o linkovou 

osobní dopravu veřejnou.“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 2. listopadu 2018 
 

 

B. Poslankyně Věra Kovářová 

SD 1310 

 

1. V čl. I bod 1 zní:  

„1. V § 47 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „U služeb uvedených v příloze č. 2a se 

uplatňuje druhá snížená sazba daně.“.“. 

2. V čl. I se za bod 2 vkládají nové body 3 a 4, které znějí: 

„3. V příloze č. 2 se na konci textu položky 49.39.2 vkládají slova „, pokud se nejedná 

o hromadnou pravidelnou dopravu osob“. 

  4. V příloze č. 2 se položka 50 zrušuje.“. 

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 5 a 6. 

3. V čl. I bod 5 zní:  

„5. V příloze č. 2 se věta „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.“ nahrazuje větou „Pravidelnou hromadnou 

dopravou 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, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 

předpisů nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, jde-

li o linkovou osobní dopravu veřejnou.“.“. 
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4. V čl. I bod 6 zní:  

„6. Za přílohu č. 2 se vkládá příloha č. 2a, která zní: 

„Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb. 

 

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně 

 

CZ-CPA  Popis služby 

49   Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich 

zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky 

 50  Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich 

                zavazadel. 

 

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

klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu 

popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. 

Pravidelnou hromadnou dopravou 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, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., 

o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., 

o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.“. 

 

 

 

 

V Praze 2. listopadu 2018 

 

 

 

 

 

Jan  HRNČÍŘ, v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru  
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