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11. funkční období

22/1
USNESENÍ
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice č. 82
ze dne 15. listopadu 2017

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE
82. USNESENÍ
ze 12. schůze, konané dne 15. listopadu 2017

k petici č. 11/16
„Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb“
(senátní tisk č. 22)

Výbor po úvodním slovu předsedy výboru senátora Zdeňka Papouška, informaci
senátora Jiřího Oberfalzera k petici č. 11/16 (senátní tisk č. 22), která byla předmětem
veřejného slyšení výboru dne 26. července 2017, a po rozpravě
I.

oznamuje
Organizačnímu výboru Senátu, že šetření ve věci petice č. 11/16 – Za zrušení
zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (senátní tisk č. 22) bylo ukončeno;

II.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR, na základě seznámení a projednání petice č. 11/16 – Za
zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb na veřejném slyšení výboru dne
26. července 2017, a na základě stanoviska Výboru pro hospodářství, zemědělství a
dopravu (usnesení č. 131/17 z 19. září 2017) přijmout návrh usnesení, který
je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení;

III. n a v r h u j e
Organizačnímu výboru Senátu zařadit na pořad následující schůze Senátu bod:
Petice č. 11/16 – Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (senátní tisk
č. 22);
IV.

určuje, že
osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle § 142a odst. 2 jednacího
řádu Senátu, jsou mluvčí petičního výboru petice uvedení v příloze č. 2 tohoto
usnesení;

V.

doporučuje, aby
na projednávání na schůzi Senátu dále byli pozváni: ministr financí ČR, ministr
průmyslu a obchodu ČR, Ing. Martin Janeček, generální ředitel, Generální finanční
ředitelství, doc. Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., MBA, prezident Hospodářské komory
ČR, Ing. Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací v ČR, doc. Ing. Karel
Havlíček, Ph.D., MBA, předseda předsednictva Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR, Radomil Bábek, předseda Rady Asociace podnikatelů a manažerů,
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které výbor považuje za peticí dotčené, a kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 tohoto
usnesení;
VI.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 22 na schůzi Senátu
senátora Jiřího Oberfalzera;

VII. p o v ě ř u j e
předsedu výboru senátora Zdeňka Papouška toto usnesení předložit předsedovi
Senátu Parlamentu ČR a Organizačnímu výboru Senátu.

Zdeněk Papoušek v. r.
předseda výboru

Jiří Oberfalzer v. r.
zpravodaj výboru

Václav Homolka v. r.
ověřovatel výboru
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Příloha č. 1
k usnesení č. 82/17
Počet listů: 1

Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR

SENÁT
I.

Parlamentu České republiky

bere
na vědomí
petici č. 11/16 obsaženou v senátním tisku č. 22;

II.

konstatuje, že
petice č. 11/16 – Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (senátní
tisk č. 22) je důvodná.

III.

doporučuje ,
aby vláda zvážila možnost změnit zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb tak, že
vyjme z evidence tržeb ty osoby samostatně výdělečně činné, které nedosahují
výše ročního obratu 750 tisíc Kč.
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Příloha č. 2
k usnesení č. 82/17
Počet listů: 1
Seznam osob,
které mají požívat práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu
Petiční výbor:
Ivo Hucl
332 04 Šťáhlavice 63
Seznam
fyzických osob a představitelů právnických osob,
správních úřadů a orgánů územní samosprávy,
jež výbor považuje za dotčené peticí
Ivan Pilný
ministr financí ČR
Praha
Jiří Havlíček
ministr průmyslu a obchodu ČR
Praha
Ing. Martin Janeček
generální ředitel
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1
doc. Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., MBA,
prezident Hospodářské komory ČR
Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Ing. Václav Stárek
prezident Asociace hotelů a restaurací v ČR
Revoluční 762/13
110 00 Praha 1
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
předseda představenstva
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Radomil Bábek
předseda Rady Asociace podnikatelů a manažerů
Opletalova 919/5
110 00 Praha 1
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