255/1

12. funkční období

255/1
USNESENÍ
Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
č. 176 ze dne 12. května 2020

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU
176. USNESENÍ
z 26. schůze konané dne 12. května 2020
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách
v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Senátní tisk č. 255
Po úvodním slově předkladatele Aleny Schillerové, ministryně financí České republiky, po
zpravodajské zprávě senátora Vladislava Vilímce a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké
sněmovně s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto
usnesení;

II.

určuje

zpravodajem
výboru
pro
senátora Vladislava Vilímce;

III. pověřuje

jednání

na

schůzi

Senátu

předsedu výboru senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto
usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Lumír Aschenbrenner v.r.
místopředseda výboru

senátor Vladislav Vilímec v.r.
zpravodaj výboru

senátor Michal Kortyš v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 176/2020
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách
v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Senátní tisk č. 255

1. Na konci názvu zákona doplnit slova „ , a zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění
pozdějších předpisů“.
2. Nad čl. I vložit označení části první, které včetně nadpisu zní:
„ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s
vyhlášením nouzového stavu“.
3. Za část první vložit novou část druhou, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III
V zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/2018 Sb., a zákona č. 256/2019 Sb., § 37 včetně nadpisu
zní:
„§ 37
Dočasně vyloučené tržby
(1) Evidovanými tržbami v období od 1. října 2020 do 30. června 2023 nejsou všechny
tržby, s výjimkou
a) ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56 a
b) velkoobchodu a maloobchodu uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud
jde o obchod, 46 a 47.
(2) Klasifikací NACE se pro účely tohoto zákona rozumí klasifikace ekonomických
činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince
2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se
mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech,
v platném znění.“.“.
Následující čl. III označit jako čl. IV.
4. Nad čl. IV (dosavadní čl. III) vložit označení části třetí, které včetně nadpisu zní:

„ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST“.
5. Nadpis článku IV (dosavadní čl. III) vypustit.

