Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období
570

USNESENÍ
rozpočtového výboru
z 51. schůze
ze dne 7. prosince 2016
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
sněmovní tisk 873 – 3. čtení

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po
projednání návrhu zákona po druhém čtení

I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných
k návrhu zákona podle sněmovního tisku 873 v pořadí definovaném následující
procedurou:

Slovní shrnutí
Na prvním místně jsou zařazeny návrhy rozpočtového výboru. Pozměňovací návrh
k pozměňovacímu návrhu přijatého rozpočtovým výborem je zařazen ihned po hlasování o
bodu, kterého se týká. Následně jsou zařazeny pozměňovací návrhy týkajících se novel
zákona obsažených ve vládní předloze. Jejich řazení je dáno řazením jednotlivých částí
předlohy. V rámci těchto skupin je řazení dáno pořadím, v jakém byly jednotlivé
pozměňovací návrhy načteny, s tím, že shodná témata obsažená ve více pozměňovacích
návrzích jsou řazena tak, aby byla u sebe. Na závěr jsou zařazeny pozměňovací návrhy
doplňující předlohu o nové části, tj. návrhy změn zákona o evidenci tržeb, který není součástí
původní předlohy. Řazení v rámci této skupiny je opět dáno pořadím, v jakém byly jednotlivé
pozměňovací návrhy načteny, s tím, že shodná či obdobná témata obsažená ve více
pozměňovacích návrzích jsou řazena tak, aby návrhy byly u sebe.

Stručný přehled návrhu procedury podle skupin
Číslo
skupiny
I.
II.
III.
IV.
V.

Název skupiny
pozměňovací návrhy rozpočtového
výboru
pozměňovací návrhy obsahující
změny zákona o daních z příjmů
pozměňovací návrhy obsahující
změny zákona o dani z přidané
hodnoty
pozměňovací návrh obsahující
změny zákona o místních poplatcích
pozměňovací návrhy obsahující
změny zákona o evidenci tržeb

Čísla pozměňovacích návrhů
v dané skupině
A1A, A1B, A1C, A1D, A2, D1, A3,
A4, A5, A6
B1, G1, H3, I1 až I3 (část 1), H7, J,
K, P
B2, D2, F (varianta A), F (varianta
B), H1, H2, H6, I4 až I14 (část 2)
H8
C, G5, L, O1, H5, O2, E, H4, G2,
G3, G4, M, N

Vlastní hlasovací procedura
1.

hlasuje se o případných legislativně-technických úpravách

I. skupina – pozměňovací návrhy rozpočtového výboru
2.

hlasuje se A1A(RV – omezení výdajových paušálů)

3.

hlasuje se A1B(RV – omezení výdajových paušálů)

4.

hlasuje se A1C(RV – navrácení slev)

5.

hlasuje se A1D(RV – přech. ustanovení k omezení výdajových paušálů a navrácení
slev)

6.

hlasuje se A2 (RV – rozšíření institutu daně stanovené paušální částkou)

7.

pokud bude přijat A2, hlasuje se D1
- pokud nebude přijat A2, tak se již D1 nehlasuje

8.

hlasuje se A3 (RV – závazné posouzení)

9.

hlasuje se A4 (RV – snížení limitu pro vracení DPH turistům)

10.

hlasuje se A5 (RV – daňový řád a jiné legislativně technické úpravy)

11.

hlasuje se A6 (RV – posunutí účinnosti z 1. ledna 2017 na 1. dubna 2017)

II. skupina – pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o daních z příjmů
12.

hlasuje se B1 (Votava – výdaje na tvorbu fondů České asociace pojišťoven)

13.

hlasuje se G1 (Klaška – osvobození dividend vyplácených obcím a dobrovolným
svazkům obcí)

14.

hlasuje se H3 (Vilímec – zrušení solidárního zvýšení daně)

15.

pokud nebude přijat H3, hlasuje se I1 až I3 (část 1) (Kalousek – zrušení solidárního
zvýšení daně)
- pokud bude přijat H3, tak se již I1 až I3 nehlasuje

16.

hlasuje se H7 (Vilímec – přechodné ustanovení k příspěvkovým organizacím)

17.

hlasuje se J (Sklenák – rozšíření okruhu nepeněžních plnění o knihy)

18.

hlasuje se K (Dobešová – zrušení osvobození u příjmů z chovu včel)

19.

hlasuje se P (Zavadil – částečné odbytné)

III. skupina – pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o dani z přidané hodnoty
20.

hlasuje se B2 (Votava – změna režimu DPH pro rozhlasové a televizní vysílání)

21.

hlasuje se D2 (Kubíček – legislativně technická úprava)

22.

pokud bude přijat A6:
a. hlasuje se o F varianta A bez části účinnost (Šincl – rozšíření možnosti
opravit pohledávku za dlužníky i v případě reorganizace)
b. pokud nebude přijat F varianta A, hlasuje se o F varianta B bez části
účinnost (Šincl – zrušení možnosti opravit pohledávku za dlužníky v
insolvenci)
- pokud bude přijat F varianta A, tak se již F varianta B nehlasuje

23.

pokud nebude přijat A6:
a. hlasuje se o F varianta A (Šincl – rozšíření možnosti opravit pohledávku za
dlužníky i v případě reorganizace)
b. pokud nebude přijat F varianta A, hlasuje se F varianta B (Šincl – zrušení
možnosti opravit pohledávku za dlužníky v insolvenci)
- pokud bude přijat F varianta A, tak se již F varianta B nehlasuje

24.

hlasuje se H1 (Vilímec – snížení základní sazby DPH na 19 %)

25.

pokud nebude přijat H1, hlasuje se H2 (Vilímec – zavedení dvou sazeb DPH ve výši
19 % a 10 %)
- pokud bude přijat H1, tak se již H2 nehlasuje

26.

pokud nebude přijat H2, hlasuje se H6 (Vilímec – přeřazení stravovacích služeb do
druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %)
- pokud bude přijat H2, tak se již H6 nehlasuje

27.

pokud nebude přijat H1, H2 ani H6, hlasuje se I4 až I14 (část 2) (Kalousek –
zavedení dvou sazeb DPH ve výši 20 % a 10 %)
- pokud bude přijat H1, H2 nebo H6, tak se již I část 2 nehlasuje

IV. skupina – pozměňovací návrh obsahující změny zákona o místních poplatcích
28.

hlasuje se H8 (Vilímec – snížení navrhované sazby poplatku za vjezd z 200 Kč na 100
Kč)

V. skupina – pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o evidenci tržeb
29.

hlasuje se C (Babiš – paušální daň (250 000 Kč) a bezhotovostní platby e-shopů)

30.

pokud nebude přijat C, hlasuje se G5 (Klaška – paušální daň bez limitu)
- pokud bude přijat C, tak se již G5 nehlasuje

31.

pokud nebude přijat C ani G5, hlasuje se L (Černoch – paušální daň (500 000 Kč))
- pokud bude přijat C nebo G5, tak se již L nehlasuje

32.

pokud nebude přijat C, G5 ani L, hlasuje se O1 (Zelienková – paušální daň bez
limitu)
- pokud bude přijat C, G5 nebo L, tak se již O1 nehlasuje

33.

pokud nebude přijat C, hlasuje se H5 (Vilímec – bezhotovostní platby)
-

34.

pokud nebude přijat C ani H5, hlasuje se O2 (Zelienková – bezhotovostní platby eshopů)
-

35.

pokud bude přijat E nebo H4, tak se již G4 nehlasuje

pokud bude přijat C, G5 nebo L, ale nebude přijat E ani H4, hlasuje se M (Kučera –
náhrada nákladů vynaložených na evidenci tržeb)
-

41.

pokud bude přijat E nebo H4, tak se již G3 nehlasuje

pokud nebude přijat E ani H4, hlasuje se G4 (Klaška – drobná vedlejší výdělečná
činnost)
-

40.

pokud bude přijat E nebo H4, tak se již G2 nehlasuje

pokud nebude přijat E ani H4, hlasuje se G3 (Klaška – farmářské trhy)
-

39.

pokud bude přijat PN k evidenci tržeb (C, G5, L, O1, H5 nebo O2) nebo E, tak
se již H4 nehlasuje

pokud nebude přijat E ani H4, hlasuje se G2 (Klaška – výjimka do výše příjmů
414 000 Kč)
-

38.

pokud bude přijat PN k evidenci tržeb (C, G5, L, O1, H5 nebo O2), tak se již E
nehlasuje

pokud nebude přijat C, G5, L, O1, H5, O2 ani E, hlasuje se H4 (Vilímec –
zrušení evidence tržeb)
-

37.

pokud bude přijat C nebo H5, tak se již O2 nehlasuje

pokud nebude přijat C, G5, L, O1, H5 ani O2, hlasuje se E (Plíšek –
zrušení evidence tržeb)
-

36.

pokud bude přijat C, tak se již H5 nehlasuje

pokud nebude přijat C, G5 ani L, nebo bude přijat E nebo H4, tak se již M
nehlasuje

pokud nebude přijat E ani H4, hlasuje se N (Hovorka – doplnění subjektů o
poplatníka odvodu z loterie nebo jiné podobné hry)
-

pokud bude přijat E nebo H4, tak se již N nehlasuje

Závěrečné hlasování
42.

hlasuje se o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých PN

Legislativní zmocnění
V souvislosti s přijatými pozměňovacími návrhy, kterými jsou vkládány do textu nová
ustanovení paragrafů, odstavců a písmen se provedou následně legislativní úpravy v celém
textu zákona, které se týkají vnitřních odkazů, a to formou nových novelizačních bodů;
II.

z a u j í m á následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům:

A
(Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 557)
A.1A - doporučuje
A.1B - doporučuje
A.1C - doporučuje
A .D - doporučuje
A. 2 - doporučuje
A. 3 - doporučuje
A. 4 - doporučuje
A. 5 - doporučuje
A. 6 - doporučuje
B
(Poslanec Václav Votava)
B. 1 - doporučuje
B. 2 - doporučuje
C - nedoporučuje
(Poslanec Andrej Babiš)
D
(Poslanec Roman Kubíček)
D. 1 - nehlasovatelný
D. 2 - doporučuje
E - nedoporučuje
(Poslanec Martin Plíšek)
F
(Poslanec Ladislav Šincl)
F. Varianta A - nepřijal stanovisko
F. Varianta B - nepřijal stanovisko
G
(Poslanec Klaška)
G. 1 - doporučuje
G. 2 - nepřijal stanovisko
G. 3 - nepřijal stanovisko
G. 4 - nepřijal stanovisko
G. 5 - nepřijal stanovisko

H
(Poslanec Vladislav Vilímec)
H. 1 - nepřijal stanovisko
H. 2 - nepřijal stanovisko
H. 3 - nepřijal stanovisko
H. 4 - nedoporučuje
H. 5 - nedoporučuje
H. 6 - nepřijal stanovisko
H. 7 - doporučuje
H. 8 - nepřijal stanovisko
I
(Poslanec Miroslav Kalousek)
I. 1 až I. 3 - nedoporučuje
I. 4 až I. 14 - nedoporučuje
J - doporučuje
(Poslanec Roman Sklenák)
K - nehlasovatelný
(Poslankyně Ivana Dobešová)
L - nedoporučuje
(Poslanec Marek Černoch)
M - nedoporučuje
(Poslanec Michal Kučera)
N - nedoporučuje
(Poslanec Ludvík Hovorka)
O
(Poslankyně Kristýna Zelienková)
O. 1 - nepřijal stanovisko
O. 2 - nepřijal stanovisko
P - doporučuje
(Poslanec Jaroslav Zavadil);

III.

p o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním
odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl nezbytné úpravy podle §
95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

IV.

p o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení
návrhu zákona přednášel stanoviska výboru;

V.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké
sněmovny.

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Václav VOTAVA v.r
předseda - zpravodaj

