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Návrh

poslance Michala Doktora
na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o
změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů

-2ZÁKON
ze dne …………. 2007,

kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1.

§ 5 a 6 včetně nadpisu znějí:
„Správní delikty
§5

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost provést platbu
bezhotovostně, ačkoli jí tuto povinnost ukládá tento zákon.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že přijme hotovostní platbu, která byla
provedena v rozporu s tímto zákonem.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
§6
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší
povinnost provést platbu bezhotovostně, ačkoli jí tuto povinnost ukládá tento zákon.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že přijme
hotovostní platbu, která byla provedena v rozporu s tímto zákonem.
(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.“.

2.

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámek pod čarou č. 3 až 5 zní:
„§ 6a

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
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nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy
byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby5) nebo v přímé
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona zjišťují při své činnosti územní finanční orgány3) a
celní orgány4).
(6) Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, který při své činnosti zjistil porušení
povinnosti podle tohoto zákona.
(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
______
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) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5
) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
Řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle
dosavadní právní úpravy.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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I. Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Podle současné právní úpravy se má kontrola plnění povinností provádět bezhotovostní
platby od stanoveného limitu a jejich sankcionování při nesplnění povinnosti řídit procesní úpravou
zákona o správě daní a poplatků a celního zákona. Tyto právní předpisy však neobsahují adekvátní
právní úpravu, což v praxi vyvolává řadu problémů. Navrhuje se změna právního režimu řízení
týkajícího se povinnosti provádět bezhotovostní platby od stanoveného limitu. Nově navržená
právní úprava počítá se subsidiárním využitím správního řádu tak, jak je to běžné v oblasti
správního trestání, neboť sankce za porušení povinností podle zákona o omezení plateb v hotovosti
je typickým správním deliktem. Tato změna usnadní aplikaci zákona a přinese vyšší právní jistotu
pro adresáty normy.

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet,
rozpočty krajů a rozpočty obcí
Navrhovaná novela zákona nebude mít finanční dopad na státní rozpočet ani na ostatní
veřejné rozpočty. Rovněž nebude mít finanční dopad na podnikatelské prostředí České republiky,
nevzniknou sociální dopady ani dopady na životní prostředí.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem a s mezinárodními
smlouvami podle čl. 10 Ústavy
Předkládaný návrh novely zákona je plně v souladu s Ústavou České republiky. Navrhovaná
právní úprava není v rozporu se k žádnou mezinárodní smlouvou ani právním aktem Evropské
unie, jimiž je Česká republika vázána.

II. Zvláštní část
K bodu 1 (§ 5 a 6)
Navrhuje se zavést dvě kategorie správního deliktu spočívajícího v porušení povinnosti
provádět platby bezhotovostně od stanoveného limitu. Na rozdíl od původní právní úpravy je
rozlišováno mezi přestupkem fyzické osoby a správním deliktem právnické osoby a fyzické osoby
podnikající. Pro tyto kategorie se navrhuje stanovit různou výši sankce tak, jak je to běžné
v obdobných zákonech. Novela ruší minimální výši pokuty 10 000 Kč pro obě kategorie deliktu.
Pro osoby fyzické snižuje její maximální výši z 5 000 000 Kč na 500 000 Kč a pro právnické osoby
a fyzické osoby podnikající je původní horní hranice zachována. V minulosti byly správní orgány
nuceny udělovat pokuty, byť jen v minimální výši, i za relativně málo významná porušení zákona,
což je touto novelou odstraněno.
K bodu 2 (§ 6a)
V novém § 6a je zavedena možnost liberace právnických osob, které prokáží, že vynaložily
dostatečné úsilí k zabránění porušení stanovené povinnosti. Nově je též upraven zánik odpovědnosti
za správní delikt na rozdíl od původní úpravy, která upravovala nemožnost orgánu zahájit řízení,
což znamená posílení právní jistoty adresáta normy.
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Michal Doktor v.r.

Platné znění novelizovaného zákona s vyznačením navrhovaných změn
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Kontrola a správní delikty
§5
(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonávají
a) územní finanční orgány,3)
b) celní orgány4)
(dále jen "kontrolní orgán").
(2) Při provádění kontroly a při ukládání pokut postupují kontrolní orgány podle zvláštních
právních předpisů upravujících řízení ve věcech daní a poplatků a celní řízení.
____________________
3
4

) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

§6
(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.
(2) Kontrolní orgán uloží pokutu ve výši podle odstavce 1 i příjemci hotovostní platby,
pokud tato platba přesáhla limit a příjemce platby musel vědět, že jejím uskutečněním došlo k
porušení tohoto zákona.
(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se kontrolní orgán o porušení
povinnosti dozvěděl; nejpozději lze pokutu pravomocně uložit do 10 let ode dne, kdy k porušení
povinnosti došlo.
(4) Kontrolní orgán uloží pokutu podle odstavce 1 nebo 2, při každém porušení tohoto
zákona, zjištěném ve lhůtě uvedené v odstavci 3.

Správní delikty
§5
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost provést platbu
bezhotovostně, ačkoli jí tuto povinnost ukládá tento zákon.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že přijme hotovostní platbu, která byla
provedena v rozporu s tímto zákonem.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
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(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
poruší povinnost provést platbu bezhotovostně, ačkoli jí tuto povinnost ukládá tento zákon.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
přijme hotovostní platbu, která byla provedena v rozporu s tímto zákonem.
(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 6a
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby5) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona zjišťují při své činnosti územní finanční
orgány3) a celní orgány4).
(6) Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, který při své činnosti zjistil
porušení povinnosti podle tohoto zákona.
(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
______
3

) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5
) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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