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Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
(tisk 1004)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru č. 453 z 51. schůze
konané dne 6. června 2013 (tisk 1004/1)

A.1. V části první, čl. I se na konci textu dosavadního bodu 4 doplňují slova „a za slova
„léčení,““ se vkládají slova „jsou daňovými nerezidenty a“.
A.2. V části první, čl. I dosavadním bodě 24, § 4a odst. 2 písm. a) se slova „podfondem
akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy“ zrušují.
A.3. V části první, čl. I dosavadním bodě 24, § 4a odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova
„podfondem akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona
upravujícího investiční společnosti a investiční fondy“ zrušují a slova „daňovým rezidentem“
se nahrazují slovy „daňovými rezidenty“.
A.4. V části první, čl. I se za dosavadní bod 25 vkládá nový bod 26, který zní:
„26. V § 5 odst. 3 se věta poslední zrušuje“”.
Následující body se přečíslují.
A.5. V části první, čl. I se za dosavadní bod 31 vkládá nový bod 32, který zní:
„32. V § 5 odst. 7 se slova „ , nebo k zásobám získaným z dědictví po zůstaviteli, který
měl příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud bude dědic pokračovat v činnosti zůstavitele
nejpozději do šesti měsíců po jeho smrti“ zrušují.“.
Následující body se přečíslují.
A.6. V části první, čl. I dosavadním bodě 162 se za slova „prospěšnou činnost“ doplňují slova
„ , pořadatelům veřejných sbírek podle zákona upravujícího veřejné sbírky“.
A.7. V části první, čl. I dosavadním bodě 171 se za větu poslední doplňuje věta: „Je-li
rozhodnutí o získání statusu veřejné prospěšnosti poplatníkovi známo až po uplynutí lhůty pro
podání daňového přiznání, může poplatník uplatnit odečet od základu daně v dodatečném
daňovém přiznání.“.
A.8. V části první, čl. I dosavadním bodě 253 se slova „ , podfondem akciové společnosti
s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a
investiční fondy“ zrušují.

A.9. V části první, čl. I dosavadním bodě 255, § 19a odst. 2 písm. b) bod 1 se slova
„ , podfondem akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona
upravujícího investiční společnosti a investiční fondy“ zrušují a slova „daňovým rezidentem“
se nahrazují slovy „daňovými rezidenty“.
A.10. V části první, čl. I dosavadním bodě 265, § 20 se na konci odstavce 7 doplňují věty
„Pro účely možnosti snížení základu daně platí, že poplatník má status veřejné prospěšnosti
na konci zdaňovacího období, pokud do konce zdaňovacího období podal návrh na získání
tohoto statusu a tento status na základě tohoto návrhu obdrží. Je-li rozhodnutí o získání
statusu veřejné prospěšnosti poplatníkovi známo až po uplynutí lhůty pro podání daňového
přiznání, může poplatník uplatnit snížení základu daně v dodatečném daňovém přiznání.“.
A.11. V části první, čl. I dosavadním bodě 266 se za slova „prospěšnou činnost“ doplňují
slova „ , pořadatelům veřejných sbírek podle zákona upravujícího veřejné sbírky“.
A.12. V části první, čl. I dosavadním bodě 271 se za větu poslední doplňuje věta: „Je-li
rozhodnutí o získání statusu veřejné prospěšnosti poplatníkovi známo až po uplynutí lhůty pro
podání daňového přiznání, může poplatník uplatnit odečet od základu daně v dodatečném
daňovém přiznání.“.
A.13. V části první, čl. I dosavadním bodě 284, § 21a písm. c) se slova „přeměny poplatníka“
nahrazují slovy „fúze nebo rozdělení obchodní korporace“.
A.14. V části první, čl. I dosavadním bodě 285 se slova „21i“ nahrazují slovy „21f“.
A.15. V části první, čl. I se za dosavadní bod 319 vkládá nový bod 320, který zní:
„320. V § 23 odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje bod 18, který zní:
„18. částku uplatněnou v předchozích zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se
podává daňové přiznání, jako odpočet na podporu odborného vzdělávání, pokud
následně došlo k porušení podmínek pro jeho uplatnění, a to ve zdaňovacím období
nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo,“.“.
Následující body se přečíslují.
A.16. V části první, čl. I se za dosavadní bod 479 vkládá nový bod 480, který zní:
„480. V § 24 odst. 2 písm. zu) se slova „2 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké
školy do výše 5 000“ nahrazují slovy „5 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké
školy do výše 10 000“.“.
Následující body se přečíslují.
A.17. V části první, čl. I dosavadní bod 520 zní:
„520. V § 24 odst. 15 písmeno a) zní:
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„a) doba finančního leasingu u hmotného majetku odpisovaného vlastníkem podle § 30a
odst. 1 trvá nejméně 12 měsíců; doba finančního leasingu se počítá ode dne, kdy byla
věc uživateli přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání,“.“.
A.18. V části první, čl. I se za dosavadní bod 523 vkládá nový bod 524, který zní:
„524. V § 24 se na konci odstavce 15 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a
d), která znějí:
„c) tento majetek nebyl dříve
1. předmětem finančního leasingu,
2. předmětem nájmu a
3. užíván vlastníkem a
d) tento majetek byl do 30. června 2014 přenechán vlastníkem ve stavu způsobilém
obvyklému užívání k užití uživateli.“.“.
Následující body se přečíslují.
A.19. V části první, čl. I se za dosavadní bod 640 vkládají nové body 641 až 644, které znějí:
„641. V § 30a odst. 1 se za slova „skupině 1“ vkládají slova „a odpisové skupině 2“.
642. V § 30a odst. 1 se slova „ledna 2009“ nahrazují slovy „července 2013“ a číslo
„2010“ se nahrazuje číslem „2014“.
643. V § 30a odstavec 2 zní:
„(2) Odpis podle odstavce 1 nelze uplatnit u hmotného majetku, u kterého nelze uplatnit
při rovnoměrném odpisování roční odpisovou sazbu podle § 31 odst. 1 písm. b) až d).“.
644. V § 30a odst. 3 až 5 se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“.“.
Následující body se přečíslují.
A.20. V části první, čl. I se za dosavadní bod 668 vkládají nové body 669 a 670, které znějí:
„669. V § 34 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo odpočet na podporu
odborného vzdělávání“.“
670. V § 34 odstavec 5 zní:
„(5) Pokud není možné odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na
podporu odborného vzdělávání odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové
ztráty, lze je odečíst nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém
vznikly.“.“.
Následující body se přečíslují.
A.21. V části první, čl. I se za dosavadní bod 677 vkládá nový bod 678, který zní:
„678. Za § 34e se vkládají nové § 34f až 34h, které včetně nadpisů znějí:
„§ 34f
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Obecné ustanovení o odpočtu na podporu odborného vzdělávání
(1) Odpočet na podporu odborného vzdělávání činí součet odpočtu na podporu pořízení
majetku na odborné vzdělávání a odpočtu na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo
studenta v rámci odborného vzdělávání.
(2) Odborným vzděláváním se pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání
rozumí vzdělávací činnost v rámci
a) praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona nebo odborné
praxe ve vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona uskutečňovaná na
pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání,
a uzavřela s právnickou osobou vykonávající činnost střední školy nebo vyšší odborné
školy smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe
a o podmínkách pro jejich konání,
b) části akreditovaného studijního programu vysoké školy podle zákona upravujícího
vysoké školy uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti
související s daným studijním programem, a uzavřela s vysokou školou smlouvu
o obsahu a rozsahu této vzdělávací činnosti a o podmínkách pro její konání.
(3) Pro účely prokázání doby provozu majetku a počtu uskutečněných hodin praktického
vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního
programu vysoké školy je poplatník povinen vést třídní knihu nebo obdobnou evidenci obsahující
průkazné údaje o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu.
(4)
a)
b)

Obdobím se pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání rozumí

zdaňovací období, nebo
období, za které se podává daňové přiznání
(5) Odpočet na podporu odborného vzdělávání se u poplatníka, který je společníkem
veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, uplatní obdobně
jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje.
§ 34g
Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání
(1) Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání činí součet

a) 110 % vstupní ceny majetku,
1. jehož je poplatník prvním vlastníkem,
2. který je pořízen pro účely odborného vzdělávání a
3. který je použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po
sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích,
b) 50 % vstupní ceny majetku,
1. jehož je poplatník prvním vlastníkem,
2. který je pořízen pro účely odborného vzdělávání a
3. který je použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu
ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích,
c) 110 % vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je jeho prvním vlastníkem,
pokud je majetek
1. předmětem finančního leasingu a úplata z tohoto finančního leasingu je výdajem
k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto zákona,
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2.
3.

pořizován pro účely odborného vzdělávání a
použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě
bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích a
d) 50 % vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je jeho prvním vlastníkem,
pokud je majetek
1. předmětem finančního leasingu a úplata z tohoto finančního leasingu je výdajem
k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto zákona,
2. pořizován pro účely odborného vzdělávání a
3. použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu ve třech
po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.
(2) Odpočet podle odstavce 1 lze odečíst od základu daně v období pořízení majetku
podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo přenechání majetku podle odstavce 1 písm. c) a d) uživateli
do užívání.
(3) Odpočet podle odstavce 1 může činit nejvýše částku ve výši součinu 5 000 Kč a počtu
hodin praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného
studijního programu vysoké školy uskutečněných na pracovišti poplatníka v období pořízení
majetku podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo přenechání majetku podle odstavce 1 písm. c) a d)
uživateli do užívání.
(4) Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu podle odstavce 1 se
rozumí majetek,
a) který je vymezen ve smlouvě uzavřené mezi poplatníkem a právnickou osobou
vykonávající činnost střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy o obsahu a
rozsahu praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti v rámci části
akreditovaného studijního programu vysoké školy a o podmínkách pro jejich konání jako
majetek, který bude využíván při
1. praktickém vyučování,
2. odborné praxi nebo
3. vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy
na pracovišti poplatníka a
b) u kterého je vstupní cenou pořizovací cena nebo vlastní náklady,
c) na jehož pořízení nebo pořizování nebyla ani z části poskytnuta podpora z veřejných
zdrojů.
(5)

Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu podle odstavce 1 je pouze

a) hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1, 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto
zákonu nebo
b) software, který je nehmotným majetkem, se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč.
§ 34h
Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta
Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání
činí součin
a) 200 Kč a
b) počtu hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka v rámci
1. praktického vyučování,
2. odborné praxe,
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3.

vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké
školy.“.“.

A.22. V části první, čl. I se dosavadní bod 749 zrušuje.
A.23. V části první, čl. I dosavadním bodě 756, § 38f odst. 13 se slovo „darovací“ nahrazuje
slovem „darovací,“.
A.24. V části první, čl. I se dosavadní bod 774 zrušuje.
Následující body se přečíslují.
A.25. V části první, čl. I dosavadní bod 847 zní:
„847. V § 39 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo“.“.
A.26. V části první, čl. I dosavadní bod 848 zní:
„848. V § 39 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) přijal příjem ze samostatné činnosti.“.“.
A.27. V části první, čl. II dosavadním bodě 9 se za slova „kapitálu,“ vkládají slova „v
účetních obdobích započatých“ a za číslo „1992“ se vkládá slovo „Sb“.
A.28. V části první, čl. II se za dosavadní bod 16 vkládají nové body 17 až 18, které znějí:
„17. Ustanovení § 24 odst. 15 a § 30a zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí i pro zdaňovací období započaté
v kalendářním roce 2013.
18. Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku
odpisovaného podle § 30a zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona. Na hmotný majetek odpisovaný podle § 30a zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
použijí ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.“.
Následující body se přečíslují.
A.29. V části první, čl. II se za dosavadní bod 19 vkládají nové body 20 a 21, které znějí:
„20. Ustanovení § 34g odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na majetek pořízený přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
21. Ustanovení § 34g odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na majetek, který je předmětem
smlouvy o finančním leasingu, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
Následující body se přečíslují.
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A.30. V části třetí, čl. V bodě 22, § 4 odst. 1 písm. n) bodě 6 se slova „zdanitelné stavby
určené“ nahrazují slovem „určenou“.
A.31. V části třetí, čl. V bodě 95 se slova „ostatní druhy“ nahrazují slovy „ostatním druhům“.
A.32. V části třetí, čl. V bodě 108, § 11a odst. 1 písm. a) se za slovo „prostoru“ vkládají slova
„v m2“.
A.33. V části třetí, čl. V, bod 134 zní:
„134. V § 15 odst. 5 se slova „10, je daň z nemovitostí za nemovitost, která byla
předmětem vkladu práva vlastnického, připadající na již uplynulé termíny splatnosti,
splatná nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán
vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí“ nahrazují slovy „11 nebo je-li
prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, je daň z nemovitých věcí nebo její
splátka, jejichž splatnost nastala před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání,
splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání“.“.
A.34. V části páté, čl. IX bodě 183, § 54 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje slovem
„včetně“.
A.35. V části páté, čl. IX bod 219 zní:
„219.

§ 79b zní:
„§ 79b

Dědic, který nepokračuje v uskutečňování ekonomických činností po zemřelém plátci,
je povinen ke dni předcházejícímu dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele snížit
uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který byl k tomuto dni obchodním
majetkem plátce a u kterého tento plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho
část.“.“.
A.36. V části sedmé, čl. XIII bod 3 zní:
„3. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „nebo místě podnikání“ zrušují.“.
A.37. V části dvanácté, čl. XXI se za bod 21 vkládá nový bod 22, který zní:
„22. V § 71 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit
způsobem podle odstavce 1 písm. c).“.“.
Následující body se přečíslují.
A.38. V části dvanácté, čl. XXI dosavadní bod 115 zní:
„115. V § 250 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud
a) daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů
od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a
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b) v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání
platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného daňového tvrzení nebo
dodatečného daňového tvrzení.“.“.
A.39. V části sedmnácté, čl. XXXI dosavadním bodě 11, části sedmdesáté čtvrté, čl. XCV
odst. 2 se slova „až 120, 123, 125 až“ nahrazují slovy „ , 118 až 120, 123, 125 až 128,“.
A.40. V části dvacáté první, čl. XXXVIII bod 22 zní:
„22. V § 123e odstavec 1 zní:
„(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona nebo ve
věcech pojistného podle zvláštního zákona32) učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou
zprávou
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem68a),
b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky, pokud tuto možnost orgán sociálního zabezpečení zajistil.“.“.
A.41. V části dvacáté první, čl. XXXVIII se za bod 22 vkládá nový bod 23, který zní:
„23. V § 123e se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g),
které zní:
„g) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. c).“.“.
Následující body se přečíslují.
A.42.V části dvacáté třetí, čl. XLII bod 79 zní:
„79. V § 162 odstavec 1 zní:
„(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona
učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem67),
b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky, pokud tuto možnost orgán nemocenského pojištění zajistil.“.“.
A.43.V části dvacáté třetí, čl. XLII se za bod 79 vkládá nový bod 80, který zní:
„80. V § 162 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f),
které zní:
„f) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. c).“.“.
Následující body se přečíslují.
A.44.V části dvacáté čtvrté, čl. XLIV bod 6 zní:
„6. V § 24 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Podání podle odstavce 2 lze učinit rovněž datovou zprávou s ověřenou identitou
podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky; příslušná zdravotní
pojišťovna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit
tímto způsobem.“.“.
A.45. Za část třicátou devátou se vkládá nová část čtyřicátá, která zní:
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„ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna školského zákona
Čl. LXII
V § 103 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 49/2009 Sb. a zákona
č. 370/2012 Sb., se za slovo „praxe“ vkládají slova „a náležitosti smlouvy o obsahu,
rozsahu a podmínkách odborné praxe“.“.
Následující části a články se přečíslují.
A.46.V dosavadní části čtyřicáté páté, dosavadním čl. LXVII se slova „čtyřicáté třetí“
nahrazují slovy „čtyřicáté čtvrté“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení návrhu zákona dne 18. června 2013

B.

Poslanec Vladislav Vilímec

B.1.V části první Čl. I se za dosavadní bod 190 vkládá nový bod 191, který zní:

„191. V § 15 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Od základu daně lze odečíst odečet na stavby pro bydlení.“.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.“.
Následující body se přečíslují.
B.2.V části první Čl. I dosavadním bodě 191 se slova „9 se za slovo „období,““ nahrazují
slovy „10 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“, za slovo „období,“ se“.

B.3.V části první Čl. I se za dosavadní bod 191 vkládá nový bod 192, který zní:
„192. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:
„§ 15a
Odečet na stavby pro bydlení
(1) Odečet na stavby pro bydlení je částka odpovídající výši výdajů zaplacených poplatníkem v
období od 1. června 2013 do 30. června 2014 na údržbu nebo změnu stavby bytového domu,
rodinného domu nebo jednotky provedené v tomto období.
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(2) Odečet na stavby pro bydlení lze uplatnit u bytového domu, rodinného domu nebo jednotky,
které poplatník vlastnil nebo je měl v nájmu nebo v užívání a které užíval po celé období od 1. června
2013 do 30. června 2014 k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů,
potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.
(3) Odečet na stavby pro bydlení nelze uplatnit v případě výdajů, na něž byla i částečně
poskytnuta podpora z veřejných zdrojů, přičemž za poskytnutí podpory z veřejných zdrojů se
nepovažuje uplatnění odečtu podle § 15 odstavce 3 a 4.
(4) Používá-li se bytový dům, rodinný dům nebo jednotka nebo jejich část k činnosti, ze které
plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo k nájmu, lze odečet na stavby pro bydlení uplatnit pouze v
poměrné výši.
(5) Odečet na stavby pro bydlení u poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti musí být
ve zdaňovacím období v úhrnu vyšší než 30 000 Kč a nesmí ve zdaňovacím období v úhrnu překročit
300 000 Kč.“.“.
Následující body se přečíslují.
B.4. V části první Čl. I se za dosavadní bod 771 vkládá nový bod 772, který zní:

„772. V § 38g se na konci doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, který uplatňuje odečet na stavby pro
bydlení.“.“.
Následující body se přečíslují.
B.5. V části první Čl. II se za dosavadní bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:

„12. Ustanovení § 15 odst. 9 a 10, § 15a a § 38g odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upravující odečet na stavby pro bydlení se
použijí již pro zdaňovací období roku 2013.“.
Následující body se přečíslují.
B.6. V části první Čl. I dosavadní bod 162 zní:
„162. V § 15 odst. 1 se slova „darů poskytnutých“ nahrazují slovy „bezúplatného plnění
poskytnutého“.“.
B.7.V části první Čl. I dosavadní bod 266 zní:
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„266. V § 20 odst. 8 se slova „darů poskytnutých“ nahrazují slovy „bezúplatného plnění
poskytnutého“.“.
B.8.V části první Čl. I dosavadní bod 270 se zrušuje.
Následující body se přečíslují.
B.9. V části první Čl. I dosavadní bod 271 nově zní:
„271. V § 20 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Od základu daně nelze odečíst hodnotu
bezúplatného plnění, na základě kterého plyne poskytovateli bezúplatného plnění nebo osobě
s ním spojené prospěch bez poskytnutí odpovídajícího protiplnění.“.“.
B.10. V části dvacáté Čl. XXXVI dosavadní bod 2 se zrušuje.
Následující body se přečíslují.
B.11.V části dvacáté Čl. XXXVI dosavadní bod 7, v § 3 odstavci 1 bod 20 zní:
„20. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 19, s výjimkou členů zastupitelstev územních
samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě
uvolnění členové zastupitelstva.“.
B.12. V části dvacáté první Čl. XXXVIII dosavadní bod 8 se zrušuje.
Následující body se přečíslují.
B.13.V části dvacáté druhé Čl. XL dosavadní bod 3 se zrušuje.
Následující body se přečíslují.
B.14.V části dvacáté druhé Čl. XL dosavadní bod 8, v § 5 odst. 1 písmeno t) zní:
„t)

fyzické osoby neuvedené v písmenech a) až d) a f) až s), s výjimkou členů zastupitelstev
územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských
obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro
výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu
jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,“.

B.15.V části dvacáté třetí Čl. XLII dosavadní bod 5 se zrušuje.
Následující body se přečíslují.
B.16.V části dvacáté třetí Čl. XLII dosavadní bod 10, v § 5 písm. a) bod 22 zní:
„22. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21, s výjimkou členů zastupitelstev územních
samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě
uvolnění členové zastupitelstva,“.
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B.17.V části třicáté druhé Čl LIII dosavadní body 1 a 2 se zrušují.
Upozornění legislativy
Část třicátá druhá obsahuje pouze dva novelizační body, jejich zrušením musí být zároveň
zrušena celá část třicátá druhá i Čl. LIII.
B.18.V části třicáté třetí Čl. LIV dosavadní body 1 a 2 se zrušují.
Upozornění legislativy
Část třicátá třetí obsahuje pouze dva novelizační body, jejich zrušením musí být zároveň
zrušena celá část třicátá třetí i Čl. LIV.
B.19.V části třicáté čtvrté Čl. LV dosavadní body 1 a 2 se zrušují.
Upozornění legislativy
Část třicátá čtvrtá obsahuje pouze dva novelizační body, jejich zrušením musí být zároveň
zrušena celá část třicátá čtvrtá i Čl. LV.
B.20.V části první Čl. I dosavadní bod 329 nově zní:

„329. V § 23 odstavec 7 se věta první a druhá nahrazují větami „Liší-li se ceny sjednané mezi
spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných
obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě
doložitelný, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl; to platí i v případě, kdy je cena
mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob rovna nule. Nelze-li určit cenu, která by byla
sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo
obdobných podmínek, použije se cena určená podle právního předpisu upravujícího
oceňování majetku. Ustanovení věty první a druhé se nepoužije v případě uzavření smlouvy
o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního
nástroje mezi spojenými osobami je nula nebo nižší, než by byla cena sjednaná mezi
nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident, člen obchodní korporace, který je
daňovým rezidentem České republiky nebo poplatníkem daně z příjmu fyzických osob.“.

B.21.V části první Čl. I dosavadní bod 560 nově zní:

„560. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ ; obdobně to platí pro
výdaje (náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů
právnických osob bezúplatný příjem od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl
předmětem daně; toto ustanovení se u veřejně prospěšných poplatníků nepoužije pro výdaje
vynaložené na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně; obdobně to platí pro
použití prostředků z kapitálového dovybavení“.
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C.

Poslanec Alfréd Michalík

C.1. V části první (Změna zákona o daních z příjmů) Čl. I dosavadní bod 20 § 4 odst. 1 písm.
k) bodu 2 se na konci textu doplňují slova: „a jde-li o poplatníka, který je členem nebo
zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi,
příjem v podobě podpory nebo příspěvku poskytnutého výlučně ke kompenzaci
zdravotního postižení nebo sociálního vyloučení,“.
C.2. V části devatenácté (Změna zákona o účetnictví) Čl. XXXIV dosavadní bod 38 v § 38a
se slova „občanská sdružení, jejich organizační jednotky8), které mají právní subjektivitu“
nahrazují slovy „Spolky, pobočné spolky8), které mají právní osobnost“.
______________
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8)
§ 214 až 302 a § 3025 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.
C.3. V části třicáté páté (Změna rozpočtových pravidel) Čl. LVI se za dosavadní bod 2.
doplňuje nový bod 3. který zní:
„3. V § 7 odst. 1 písm. e) se slova „občanským sdružením8)“ nahrazují slovy
„spolkům8)“.“.
______________
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8)
§ 214 až 302 a § 3025 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.
Následující body se přečíslují.

D

Poslankyně Helena Langšádlová

D.1. V části první Čl. I dosavadní bod 24, v § 4a odstavec 3 nově zní:
„(3) Osvobození podle odstavce 1 nelze uplatnit na příjem plynoucí od
a) základního investičního fondu, který je daňovým rezidentem České republiky,
b) investičního fondu, který je daňovým rezidentem České republiky, a to v případě příjmu
z podílu na zisku vzniklého za období, ve kterém byl základním investičním fondem;
pro účely tohoto zákona platí, že při výplatě podílu na zisku se zisky vyplácí v pořadí, ve
kterém vznikly,
c) zahraničního poplatníka, který ve státě, ve kterém je daňovým rezidentem, nepodléhá
dani obdobné dani z příjmů právnických osob nebo podléhá dani obdobné dani z příjmů
právnických osob, ale sazba této daně není vyšší než 5 %, a to ve zdaňovacím období, ve
kterém bylo o výplatě příjmu uvedeného v odstavci 1 rozhodnuto.“.
D.2.V části první Čl. I dosavadní bod 257, v § 19a odstavec 3 nově zní:
„(3) Osvobození podle odstavce 1 nelze uplatnit na příjem plynoucí od
a) základního investičního fondu, který je daňovým rezidentem České republiky,
b) investičního fondu, který je daňovým rezidentem České republiky, a to v případě příjmu
z podílu na zisku vzniklého za období, ve kterém byl základním investičním fondem;
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pro účely tohoto zákona platí, že při výplatě podílu na zisku se zisky vyplácí v pořadí, ve
kterém vznikly,
c) zahraničního poplatníka, který ve státě, ve kterém je daňovým rezidentem, nepodléhá
dani obdobné dani z příjmů právnických osob nebo podléhá dani obdobné dani z příjmů
právnických osob, ale sazba této daně není vyšší než 5 %, a to ve zdaňovacím období, ve
kterém bylo o výplatě příjmu uvedeného v odstavci 1 rozhodnuto.“.
D.3. V části první Čl. I dosavadní bod 281, v § 21 odstavec 2 nově zní:

„(2) Sazba daně činí 0 % ze základu daně základního investičního fondu a vztahuje se na
základ daně snížený o položky podle § 34.“.

D.4. V části první Čl. I dosavadní bod 285, § 21f včetně nadpisu nově zní:
„§ 21f
Základní investiční fond
Základním investičním fondem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, jehož
akcie nebo podílové listy jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu,
b) otevřený podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční
fondy,
c) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona
upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
d) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
v jehož majetku může podle statutu tohoto fondu být pouze
1. investiční cenný papír,
2. cenný papír vydaný investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,
3. účast v kapitálové obchodní společnosti,
4. nástroj peněžního trhu,
5. finanční derivát podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
6. právo vyplývající ze zápisu věcí uvedených v bodech 1 až 5 v evidenci a umožňující
oprávněnému přímo či nepřímo nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným
způsobem jako oprávněný držitel,
7. peněžní prostředky připsané na účet,
8. pohledávka na výplatu peněžních prostředků z účtu nebo
9. pohledávka na vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků,
e) zahraniční investiční fond srovnatelný s fondem uvedeným v písmenech a), b) nebo d)
nebo zahraniční soubor jmění srovnatelný s podfondem uvedeným v písmeni c), pokud
1. je jeho domovským státem podle zákona upravujícího investiční společnosti a
investiční fondy jiný členský stát Evropské unie, Norsko, Island nebo Švýcarská
konfederace,
2. má dokument srovnatelný se statutem, ze kterého lze zjistit, že se jedná o zahraniční
fond nebo podfond srovnatelný s fondem nebo podfondem uvedeným v písmenech a)
až d) a
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3.

prokáže, že je podle práva jeho domovského státu považován za daňového rezidenta
a jeho příjmy se podle práva tohoto státu ani z části nepřičítají jiným osobám.“.

D.5.V části první Čl. I dosavadní bod 735, v § 36 odst. 9 nově zní:

„(9) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % u poplatníků daně z příjmů právnických osob pro
a) příjem z podílu na zisku z účasti v základním investičním fondu,
b) úrokový příjem z účtu u
1. veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem
uvedeným v § 18a odst. 5,
2. společenství vlastníků jednotek.“.

E

Poslanec Josef Novotný st.

E.1. V části šesté Čl. XI se za dosavadní bod 98 vkládá nový bod 99, který zní:
„99. V § 48 odstavcích 1, 18 a 19 se číslo „10 950” se nahrazuje číslem „8 950”.”
Následující body se přečíslují.
E.2. V části šesté Čl. XI se za dosavadní bod 98 vkládá nový bod 100, který zní:
„100. V § 48 odst. 5 se číslo „7 665” nahrazuje číslem „6 265”.”.
Následující body se přečíslují.
E.3. V části třetí Čl. V § 2 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Upozornění legislativy:
Z předloženého pozměňovacího návrhu musí být jasné jak a o čem by měla Poslanecká
sněmovna hlasovat.
Zde se vkládá nový novelizační bod nebo se tento pozměňovací návrh týká některého
z předložených novelizačních bodů.
Domníváme se, že by se tento pozměňovací návrh mohl vztahovat k novelizačnímu bodu 8.??

E.4. V části třetí Čl. V § 4 odst. 1 písm. a) zní: „a) pozemky ve vlastnictví České republiky
s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů, lesních pozemků a rybníků sloužících
k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,”.
Upozornění legislativy:
Z předloženého pozměňovacího návrhu musí být jasné jak a o čem by měla Poslanecká
sněmovna hlasovat.
Zde se vkládá nový novelizační bod nebo se tento pozměňovací návrh týká některého
z předložených novelizačních bodů.
Domníváme se, že by se tento pozměňovací návrh mohl vztahovat k novelizačnímu bodu 14.??
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F

Poslanec Otto Chaloupka

F.1. V části první Čl. I bod 197 § 17a odst. 3 písm. f) se na konci věty tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se nové písm. g), které zní:
„g)
registrovaná církev, registrovaná náboženská společnost, podle zákona upravujícího
církve a náboženské společnosti.”.
F.2. V části první Čl. I bod 203 § 18a odst. 1 písmeno f) se zrušuje.
F.3. V části třetí Čl. V § 4 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Upozornění legislativního odboru
V tomto novelizačním bodě není přesně označeno jak a o čem by měla Poslanecká sněmovna
hlasovat.
Zda se vkládá nový novelizační bod nebo k jakému novelizačnímu bodu se pozměňovací návrh
vztahuje.
Domníváme se, že by se mohl vztahovat k bodům 15 a 16??
F.4.V části třetí Čl. V § 9 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Upozornění legislativního odboru
V tomto novelizačním bodě není přesně označeno jak a o čem by měla Poslanecká sněmovna
hlasovat.
Zda se vkládá nový novelizační bod nebo k jakému novelizačnímu bodu se pozměňovací návrh
vztahuje.
Domníváme se, že by se mohl vztahovat k bodům 53 a 54??
Legislativně technické úpravy tisku 1004
1.
V části první, čl.I. v dosavadním novelizačním bodě 861 se slovo „23a“ nahrazuje
slovem „23a,“.
2.
V části páté, čl. IX. v dosavadním novelizačním bodě 180 se slovo „5“ nahrazuje
slovem „4“.
3.

V části páté, čl. IX. v dosavadním novelizačním bodě 182 se slovo „8.“ zrušuje.

4.
V části dvacáté třetí, čl. XLII. se za dosavadní bod 80 vkládá nový bod 81, který zní:
„81. V § 165 se slova „jde li o částku nepřesahující 10 000 Kč,“ zrušují.“.
V Praze dne 19. června 2013
Mgr. Pavel Drobil
zpravodaj rozpočtového výboru
v z. Ing. Pavel S u ch á n e k, v.r.
předseda rozpočtového výboru
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