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A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru č. 213 ze 17. schůze,
ze dne 16. července 2003 (tisk 264/1)
1.

V § 3 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f)
platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění.“.

2. V § 4 poznámka pod čarou č. 2) zní:
„2)
Např. zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001
Sb., a zákona č. 517/2002 Sb.; zákon č. 202/1990Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách.“.
3.

V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Kontrolní orgán uloží pokutu podle odstavce 1 nebo 2, při každém porušení tohoto
zákona, zjištěném ve lhůtě uvedené v odstavci 3.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 23. října 2003

B. Poslanec Antonín Macháček

1.

V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje vklad peněžních prostředků
v hotovosti na vlastní účet nebo na cizí účet peněžního ústavu, nebo jejich výběr.“.
2.

V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Za platbu v hotovosti se považuje i platba vysoce hodnotnými komoditami, jako jsou
například drahé kovy nebo drahé kameny.“.
3.

V § 4 odstavec 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 2) znějí:

„(1) Poskytovatel platby, jejichž výše překračuje částku 15 000 EUR (dále jen „limit“) je
povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle
zvláštního právního předpisu2) provedena v hotovosti.

-3(2) Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu
EURo směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke
dni provedení platby.
__________
2
) Například zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění zákona č. 120/2001 Sb.,
a zákona č. 517/2002 Sb., dále zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách.“.
C. Poslanec Vladimír Doležal:
V § 4 odstavci 1 se číslovka „500 000“ nahrazuje číslovkou
varianta I
„30 000 EUR“
varianta II
„60 000 EUR“
varianta III „90 000 EUR
varianta IV 150 000 EUR“.
D. Poslanec Jaroslav Gongol:

1.

V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 10 000 EUR (dále jen „limit“) je
povinen provést platbu bezhotovostně. To neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle
zvláštního právního předpisu provedena v hotovosti.“.
2.

V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Kontrolní orgán uloží poskytovateli platby, který poruší povinnost provést platbu
bezhotovostně pokutu až do výše 5 000 000 Kč, nejméně však 10 000 Kč. Při stanovení výše
pokuty přihlédne k závažnosti jednání a jeho následkům.“.

V Praze dne 24. října 2003

Ing. Antonín Macháček v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru

