
Pozměňovací a jiné návrhy 

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

daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění 

 (tisk 572) 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 4. března 2020 
 

 

A. Poslanec Jiří Dolejš 

(SD 4117) 

 

A. 1. V části první čl. II bodu 2 se slova „ , § 23e odst. 7 a 8“ zrušují. 

 

A. 2. V části první čl. II se na konci bodu 2 doplňuje věta „Ustanovení § 23e odst. 7 a 8 zákona 

č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodu 6 tohoto zákona, lze 

použít již pro zdaňovací období započaté od 1. dubna 2019.“. 

 

A. 3. V části šesté čl. IX písm. a) se za slovo „ustanovení“ vkládají slova „čl. I bod 6,“.  

 

 

B. Poslanec Milan Feranec 
(SD 4062) 

 

B. 1. V části třetí čl. V se bod 2 zrušuje. 

 

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3. 

 

B. 2. V části třetí čl. V bod 2 zní: 

„2. Na dodání zboží do jiného členského státu podle § 13 odst. 6 věty třetí zákona č. 235/2004 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a pořízení zboží z jiného 

členského státu podle § 16 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona,  

a) se v případě, že odeslání nebo přeprava tohoto zboží byly zahájeny před 1. lednem 2020, 

použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném před 1. lednem 2020,  

b) lze v případě, že odeslání nebo přeprava tohoto zboží byly zahájeny od 1. ledna 2020 do 

dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, použít zákon č. 235/2004 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

  

B. 3. V části šesté čl. IX úvodní části ustanovení se slova „dnem 1. ledna 2020“ nahrazují slovy 

„prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 

 

 

V Praze dne 5. března 2020 

 

 

Ing. Jiří   D o l e j š, v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=171601)




