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Návrh

poslance Martina Římana, Mirka Topolánka, Jiřího Paroubka, Miroslava
Kalouska, Martina Bursíka a dalších

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a
o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

ZÁKON
ze dne

2006,

kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých
zákonů (zákon o registračních pokladnách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o registračních pokladnách
Čl. I
Zákon č. 215/2005 Sb., registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon
o registračních pokladnách) ., ve znění zákona č. 358/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se
mění takto:
V části první, v § 23 odst. 1 se slova „1. ledna 2007“ nahrazují slovy „1. ledna 2008“.

ČÁST DRUHÁ
Účinnost
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva
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Obecná část
Dnem 1. ledna 2005 nabyl v rozhodujících částech účinnosti zákon č. 215/2005 Sb., o
registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách).
Zákon sám byl následně dvakrát novelizován a to zákony č. 358/2005 Sb a č. 545/2005 Sb.
V § 23, tj. v přechodných a závěrečných ustanoveních, je povinným subjektům
stanovena povinnost zajistit evidenci plateb pomocí registračních pokladen nejpozději do 1.
ledna 2007. Praxe obchodního styku v České republice však vyžaduje tuto lhůtu alespoň
prodloužit, návrh tedy přichází s časovým odkladem o jeden rok, tedy k datu 1. ledna 2008.
Problémy s aplikací zákona a s jeho uváděním do praxe připustila ústy předsedy vlády
v letošním roce i exekutiva. Také v této souvislosti bylo zmíněno jako možné řešení vzniklých
obtíží roční odložení nabytí účinnosti předmětné povinnosti. Návrh zákona tedy nejde nad
rámec úvah vzešlých z vlády, která zde působila v minulém volebním období.
Předložený návrh může nemá žádné dopady do státního rozpočtu ani do rozpočtu
územních samospráv či státních fondů. Lze předpokládat, že odklad příslušné povinnosti pro
povinné subjekty může představovat úspory za kontrolní aktivity státní správy v rozpočtovém
roce 2007. Úspory státní správě může oproti nyní platnému stavu přinést i ta skutečnost, že
v témže roce nebudou probíhat správní řízení ve věcech postihů za porušení zákona.
Návrh není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky ani s mezinárodními
smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky. Předkladatel rovněž konstatuje, že je
v souladu s komunitárním právem Evropské unie. Jde totiž o věc, kterou právní předpisy EU
speciálně neupravují.
Předkladatel navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas
již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro tento návrh je naléhavost právní
úpravy, která je dána potřebou, aby byl zákon přijat, publikován a aby nabyl účinnosti
nejpozději do 31. prosince 2006.

Zvláštní část
K Čl. I.:
Změna termínu pro zajištění evidence plateb na straně povinných subjektů je
vyjádřena úpravou § 22 odst. 1.
K Čl. II.:
Účinnost zákona se navrhuje dnem vyhlášení. Důvodem pro tento postup je nutnost,
aby zákon nabyl účinnosti před 1. lednem 2007. Pro takto navrženou účinnost pak napovídá i
malý rozsah novely.
V Praze, dne 15. 8. 2006
Martin Ř í m a n, v.r.
Marek Benda v.r.
Petr Nečas v.r.
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Miroslava Němcová v.r.
Jan Morava v.r.
Petr Pleva v.r.
Walter Bartoš v.r.
Pavel Suchánek v.r.
Jan Bauer v.r.
Daniel Petruška v.r.
Miroslav Krajíček v.r.
Radim Chytka v.r.
Jana Rybínová v.r.
Jiří Papež v.r.
Jan Schwippel v.r.
Vladislav Vilímec v.r.
Vladimír Dlouhý v.r.
Aleš Řebíček v.r.
František Dědič v.r.
Jaroslav Krupka v.r.
Dagmar Molendová v.r.
Jiří Pospíšil v.r.
Petr Bratský v.r.
Zdeněk Prosek v.r.
Aleš Rádl v.r.
Juraj Raninec v.r.
Petr Gandalovič v.r.
Dana Filipi v.r.
Vladimír Šoltys v.r.
Zdeněk Boháč v.r.
Zdeněk Lhota v.r.
Pavel Bohatec v.r.
Ladislav Libý v.r.
Josef Kochan v.r.
Tom Zajíček v.r.
Petr Krill v.r.
Daniel Rovan v.r.
Zdeňka Horníková v.r.
Petr Tluchoř v.r.
Jan Vidím v.r.
Tomáš Kladívko v.r.
Boris Šťastný v.r.
David Kafka v.r.
Josef Ježek v.r.
Jiří Čepelka v.r.
Oldřich Vojíř v.r.
Jan Klas v.r.
Jan Bürgermeister v.r.
František Laudát v.r.
Zdeněk Mach v.r.
Ivan Langer v.r.
Mirek Topolánek v.r.
Jiří Paroubek v.r.
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Michal Hašek v.r.
Miloslav Vlček v.r.
Lubomír Zaorálek v.r.
Miroslav Kalouse v.r.
Martin Bursík v.r.
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Úplné znění návrhem novely dotčeného ustanovení

§ 23
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Povinný subjekt je povinnen zajistit evidenci plateb v souladu s tímto zákonem
nejpozději do 1. ledna 2007 1. ledna 2008.
(2) Ministerstvo rozhodne o certifikaci typu pokladny nebo autorizaci servisního
střediska na základě úplného návrhu na zahájení řízení, podaného do 4 měsíců od účinnosti
tohoto zákona, nejpozději do 1. ledna 2006.
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