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Stanovisko 
 

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů 
související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a  

pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 741) 

 
 
 Vláda na své schůzi dne 19. července 2012 projednala a posoudila návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se 
zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 741), a zaujala k němu toto stanovisko: 
 

1. Vláda si je plně vědoma potřeby podporovat aktivity české podnikatelské 
sféry zaměřené na vývoz zboží a služeb jak do ostatních členských států Evropské 
unie, tak do třetích zemí, jako významného prostředku přispívajícího k oživení české 
ekonomiky, jak to deklaruje rovněž ve svém Programovém prohlášení, a navržené 
opatření v zásadě neodmítá. 
 

2. V této souvislosti vláda upozorňuje na skutečnost, že legislativně technické 
zpracování návrhu zákona koliduje s vládou již dříve Poslanecké sněmovně 
předloženým návrhem zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona             
o pojistném na důchodové spoření (sněmovní tisk 693), který byl již projednán 
v prvém čtení a přikázán k projednání rozpočtovému výboru, který k němu přijal 
usnesení vedené jako sněmovní tisk 693/1. 
 

3. Kolize těchto dvou předloh spočívá v tom, že obě obsahují návrh na 
novelizaci ustanovení o nabytí účinnosti již platného zákona č. 458/2011 Sb., o změně 
zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a 
pojistných zákonů. Přijetí nyní předloženého návrhu zákona po přijetí vládního návrhu 
zákona (sněmovní tisk 693) by mělo za následek anulování změny účinnosti navržené 
ve výše cit. vládním návrhu novely zákona č. 458/2011 Sb., což by fakticky 
znamenalo překážku spuštění již Parlamentem schválené důchodové reformy, která je 
nezbytným předpokladem dosažení dlouhodobě udržitelného důchodového systému 
v naší zemi. Těmto nežádoucím účinkům je možné zamezit úpravou čl. I bodu 3 
předloženého návrhu zákona tak, že by byl uveden v tomto znění: 
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   „3. V čl. XCV se na konci textu doplňují slova „, a výjimkou ustanovení čl. I 
bodů 79 a 80, čl. II. bodu 11, čl. XV bodu 2 a čl. XVI bodu 3, která nabývají účinnosti 
dnem 1. ledna 2013“.“. 
 

4. Vláda v souvislosti s navrženými opatřeními na podporu exportu dále 
upozorňuje na nezbytnost provedení odpovídající finanční analýzy, která by prokázala 
jejich příznivý vliv jak  na postavení jednotlivých subjektů činných v exportní politice, 
tak současně jejich pozitivní dopad na státní rozpočet, popřípadě i na ostatní veřejné 
rozpočty, které důvodová zpráva sice deklaruje, avšak ničím objektivním nedokládá. 
 
 


