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Stanovisko 

 
vlády k návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
(sněmovní tisk č. 860) 

 
 
 Vláda na své schůzi dne 20. prosince 2012 projednala a posoudila návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů (sněmovní tisk č. 860), a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas 
zejména z těchto důvodů: 
 

1. Vláda konstatuje, že předložený návrh obsahuje chybné a nesystémové 
změny v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob, které jsou v přímém 
rozporu s daňovou politikou vlády a ve svém důsledku by vedly k nárůstu schodku 
veřejných rozpočtů. 
 

2. Předložený návrh bez hlubšího ekonomického zdůvodnění navrhuje zvýšit 
výdajové paušály pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Uváděný důvod 
navržené změny, a to snížení rozdílu mezi podnikáním v zemědělství a v jiných 
oblastech, je chybný a zcela odporující ekonomické realitě. V žádném případě nelze 
srovnávat nákladovost podnikatelů zemědělců s podmínkami v jiných oborech 
podnikání, jako jsou např. daňoví poradci, architekti či jiné profese s reálně existující 
vysokou přidanou hodnotou. Stávající výše výdajových paušálů se jeví jako nanejvýše 
dostačující. 
 

3. V případě progresivní sazby daně z příjmů právnických osob se jedná 
o opatření vedoucí pouze ke spekulativnímu rozdělování právních subjektů na menší 
za účelem daňové optimalizace základu daně z příjmů. Takže lze předpokládat, že 
dopad na inkaso této daně by byl jednoznačně negativní.   
 

4. Návrh na zdaňování základu daně, který byl „vytvořen“ mimo území České 
republiky, pětiprocentní sazbou daně lze označit za nejasný. Obecně se základ daně 
z příjmů právnických osob zjišťuje z výsledku hospodaření, který je tvořen ze všech, 
tj. celosvětových příjmů a nákladů. Také náš daňový systém lze označit                       
za tzv. celosvětový, neboť rezidentní poplatníci přiznávají a zdaňují veškeré příjmy, 
dosažené jak na území České republiky, tak i mimo její území, takže základ daně 
z příjmů se „nevytváří“ na území nebo mimo území České republiky.   
  


