Pozměňovací návrhy posl. Borise Šťastného k tisku 801 - vládnímu návrhu zákona o
změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků
veřejných rozpočtů
1. Alternativní návrh I.:
a. V části první, čl. I se body 4, 9 a 10 zrušují.
Zbývající body se přečíslují.
b. V části první, nadpisu čl. II se slovo „Přechodná“ nahrazuje slovem
„Přechodné“.
c. V části první, čl. II se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.
d. V části dvacáté, čl. XXVIII se body 1, 3 a 4 zrušují.
Zbývající body se přečíslují.
e. V části dvacáté, nadpisu čl. XXIX se slovo „Přechodná“ nahrazuje slovem
„Přechodné“.
f. V části dvacáté, čl. XXIX se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu
1.
2. Alternativní návrh II.:
a. Za část šestnáctou se vkládá nová část sedmnáctá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XXIII
1.

§ 16a se včetně nadpisu zrušuje.

2.

V § 38g se odstavec 4 zrušuje.

3.

§ 38ha se včetně nadpisu zrušuje.
Čl. XXIV
Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem
nabytí účinnosti této části, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se
použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
části.

2. Ustanovení § 38ha zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti této části, se použije naposledy při zúčtování mezd za poslední
kalendářní měsíc přede dnem nabytí účinnosti této části.“.
Dosavadní části sedmnáctá až dvacátá třetí se označují jako části osmnáctá až dvacátá
čtvrtá, dosavadní články XXIII až XXXIII se označují jako články XXV až XXXV.
b. V části dvacáté první, čl. XXX (dosavadní části dvacáté, dosavadním čl.
XXCIII) se body 1, 3 a 4 zrušují.
Zbývající body se přečíslují.
c. V nadpisu části dvacáté první čl. XXXI (v dosavadní části dvacáté,
dosavadním článku XXIX) se slovo „Přechodná“ nahrazuje slovem
„Přechodné“.
d. V části dvacáté první čl. XXXI (v dosavadní části dvacáté, dosavadním článku
XXIX) se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.
e. V části dvacáté čtvrté čl. XXXV (dosavadní části dvacáté třetí, dosavadním
článku XXXIII) písm. b) se slova „části sedmnácté, která nabývá“ nahrazují
slovy „částí sedmnácté a osmnácté, které nabývají“, v části dvacáté čtvrté čl.
XXXV (dosavadní části dvacáté třetí, dosavadním článku XXXIII) písm. c) se
slova „osmnácté a devatenácté“ nahrazují slovy „devatenácté a dvacáté“ a v
části dvacáté čtvrté čl. XXXV (dosavadní části dvacáté třetí, dosavadním
článku XXXIII) písm. d) se slova „dvacáté až dvacáté druhé“ nahrazují slovy
„dvacáté první až dvacáté třetí“.

Odůvodnění:
V souladu s programovými principy ODS a liberálně konzervativní politiky navrhuji
vypustit z návrhu zákona ustanovení zavádějící zvýšení daně z příjmu fyzických osob a
zavedení daňové progrese ve formě druhé sazby daně z příjmu pro skupiny plátců, kteří
překročí určitou hranici příjmu, tzv. „solidární přirážka“.
V alternativním návrhu II. se opatření popsaná v alternativě I. navrhuji zavést
výhradně pro zdaňovací období 2013, tedy do doby zrušení tzv. superhrubé mzdy, jako
výjimečný instrument sloužící k odstranění daňové degrese u této daně nad stropy sociálních a
zdravotních odvodů a to v souladu s Programovým prohlášením Vlády ČR.

