USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. června 2015 č. 414
k návrhu zákona o evidenci tržeb
Vláda
I.

schvaluje návrh zákona o evidenci tržeb, s úpravami podle připomínek uvedených
ve stanovisku Legislativní rady vlády a podle připomínek vlády;

II. ukládá 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí
1. vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení,
2. notifikovat vládní návrh zákona podle bodu I a II/1 tohoto usnesení Evropské komisi
prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
v režimu technické specifikace a jiné požadavky v souladu s čl. 1 odst. 11, třetí odrážka
ve spojení s čl. 10 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění, jako daňové a
finanční opatření,
3. zajistit technické řešení projektu Evidence tržeb ke dni 1. ledna 2016 včetně zajištění
financování jeho zřízení a následného provozu,
4. informovat měsíčně vládu o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb;
III. pověřuje
1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II/1 tohoto usnesení
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání
s upozorněním, že se tento vládní návrh zákona týká členství České republiky
v Evropské unii a že bude notifikován Evropské komisi v režimu technické specifikace a
jiné požadavky v souladu s čl. 1 odst. 11, třetí odrážka ve spojení s čl. 10 odst. 4 podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při
poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti, v platném znění, jako daňové a finanční opatření,
2. 1. místopředsedu vlády pro ekonomiku a ministra financí, aby odůvodnil vládní návrh
zákona v Parlamentu České republiky.
Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a
ministr financí
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

