předkladatel: Bc. František Adámek

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o evidenci tržeb
(sněmovní tisk 514)

1. K čl. II - nový bod
1. V čl. II se doplňuje nový novelizační bod 1., který zní:
„1. V § 47 odst. 4 se doplňuje věta: „U služeb uvedených v příloze č. 3b se uplatňuje
druhá snížená sazba daně.“
2. Následující body se přeznačí.

2. K Čl. II – k původnímu bod 4
1. V čl. II se původní novelizační bod 4 vypouští.
2. Následující body se přeznačí

3. K čl. II - nový bod
V čl. II se za dosavadní novelizační bod 5 doplňuje nový novelizační bod 6, který zní:
„6. Za přílohu 3a se doplňuje příloha 3b, která zní:
„Příloha č. 3b k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně
CZ- Popis služby.
CPA
56
Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny
od daně podle § 57 až § 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů
uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových
výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.
.“.“.

Poznámka předkladatele:
Číslování novelizačních bodů upraví legislativní odbor podle toho jaké všechny pozměňovací
návrhy budou schváleny.
Zdůvodnění
Předložený pozměňovací návrh je v souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES, o společném
systému daně z přidané hodnoty ve znění pozměňovacího aktu, směrnice Rady 2009/47/ES,
kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty,
konkrétně pak s čl. 98 této směrnice a bodem 12a) přílohy č. III. této směrnice – Seznamu
dodání zboží a poskytnutí služeb, která mohou být předmětem snížené sazby uvedené v článku
98. Tento bod výslovně uvádí, že snížená sazba, taková, kterou konkrétní stát zná, se může
aplikovat na restaurační a cateringové služby, přičemž je možné vyloučit dodání
(alkoholických nebo nealkoholických) nápojů“. Pozměňovací návrh je tak zcela v souladu
s právními akty Evropské unie, jakož i obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
S ohledem na to, vláda navrhuje přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby daně do
první snížené sazby daně, s výjimkou stravování ve školních jídelnách (§57), v souvislosti se
zdravotnickými (§58) či sociálními službami (§59), je zřejmé, že spatřuje v tomto přeřazení
smysl, zejména pak proto, že dojde k narovnání disproporce mezi vstupy a výstupy, které jsou
v oboru stravovacích služeb v současně době z důvodu aplikace různých sazeb patrné.
Přeřazení stravovacích služeb do druhé snížené sazby se jeví jako důvodné proto, že
dosavadní stav trvající již od roku 2004 poškodil celý segment tohoto trhu. Pokud vládní
návrh zákona o elektronické evidenci tržeb v bodě 7.1.4. Snížení sazby DPH pro segment
služeb v oblasti restaurací a pohostinství Důvodové zprávy uvádí, že uvedená navrhovaná
forma kompenzace, tedy snížení sazby daně bude mít dopad na příjmy veřejných rozpočtů cca
0,5 mld. Kč, přičemž se jedná o šest procentních bodů změny, lze mít za to, že přeřazení do
druhé snížené sazby bude mít dopad na příjmy veřejných rozpočtů maximálně o cca 1 mld.
Kč. Efektem navrhovaného postupu však bude iniciace podnikání uvedeného segmentu trhu,
možnost investic, zlepšení kvality služeb.. V oboru, který má zásadní vliv také na stále
rostoucí cestovní ruch nejen v rámci České republiky, ale rovněž ve vztahu zahraničním
turistům. Snížením sazby daně by bylo možné zabránit předpokládanému úbytku cca 30%
podniků veřejného stravování, převážně na venkově a zmírnit tak růst nezaměstnanosti v
oblastech, kde je často velmi málo jiných pracovních příležitostí.
Ze Závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o elektronické
evidenci tržeb, konkrétně z bodu 4.4.2 Podrobná identifikace a kvantifikace nákladů a přínosů
zvoleného modelu, B. Náklady a přínosy na straně státu, B. 4 Dopad snížení sazby DPH pro
segment služeb v oblasti restaurací a pohostinství na rozpočet vyplývá, že celkový rozpočtový
dopad je velmi nízký a celkové pozitivní rozpočtové dopady na příjmy z realizace elektronické
evidence tržeb ho výrazně převyšují. Je zde tedy prostor pro navrhované přeřazení
stravovacích služeb do druhé snížené sazby bez celkového negativního dopadu na rozpočet.
Rovněž dále v bodě B. 6 Přínos v podobě vyššího daňového inkasa je uvedené, že
předpokládaný nárůst tržeb bude mít pozitivní dopad na příjmy veřejných rozpočtů za sektor
stravování a pohostinství na DPH o cca 0,8 mld. Kč a na daň z příjmu o cca 1,14 mld. Kč.
Celkově by tedy i bez uvažovaného zvýšení tržeb v souvislosti s přeřazením do druhé snížené
sazby byly veřejné rozpočty v kladných číslech.

Z hlediska naplnění cílů vládního návrhu snížit podíl šedé ekonomiky je přeřazení do druhé
snížené sazby daně jistým krokem a předpokladem pro jeho naplnění, neboť v takovém
případě bude motivace podnikatelů k neodvedení všech daní minimální.
Z dlouhodobého pohledu je třeba vzít v potaz rovněž vývoj snížené sazby daně, kdy při
existenci základní sazby daně a snížené sazby daně se tato snížená sazba zvyšovala z 5% až
na stávajících 15%, tedy i druhá snížená sazba daně je v porovnání s předkrizovým rokem
2007 na dvojnásobné úrovni (10%). Historicky – do roku 2004, byly stravovací služby
zařazeny ve snížené sazbě daně a současný stav se tak jeví v tomto kontextu, ale rovněž
v kontextu států Evropské unie jako nestandardní. Celkem ve 14 z 27 zemí Evropské unie je
pohostinství zdaněno sníženou sazbou.
Zároveň se sjednocením všech stravovacích služeb narovná pokřivené prostředí, v němž jsou
pokrmy v režimu take-away (jídlo sebou) již ve snížené sazbě, zatímco konzumace v restauraci
je zatížena sazbou základní. To je další důvod pro zařazení všech těchto služeb do druhé
snížené sazby daně.
S ohledem na uvedený návrh je nutné také zřídit nově Přílohu 3b zákona o dani z přidané
hodnoty a umožnit tak zařazení služeb, v tomto případě stravovacích služeb a pohostinství do
druhé snížené sazby daně.

