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-21.

V části první čl. II bod 7 zní:

„7. Ustanovení § 28 odst. 1 písm. d) a § 30 odst. 10 písm. n) zákona č. 586/1992 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí již pro zdaňovací
období započaté v roce 2017. U hmotného majetku, který byl příspěvkové organizaci
zřízené územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí předán
k hospodaření před 1. lednem 2017, pokračuje příspěvková organizace při zachování
způsobu odpisování v odpisování započatém poplatníkem, který je vlastníkem tohoto
majetku, ze vstupní ceny, ze které odpisoval tento poplatník.“.
2.

V části první čl. II bod 9 zní:

„9. Ustanovení § 28 odst. 1 písm. e) a § 30 odst. 10 písm. o) zákona č. 586/1992 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí již pro zdaňovací
období započaté v roce 2017. U hmotného majetku, který byl vložen do dobrovolného
svazku obcí členskou obcí před 1. lednem 2017, pokračuje dobrovolný svazek obcí
při zachování způsobu odpisování v odpisování započatém členskou obcí, která tento
majetek vložila do dobrovolného svazku obcí, ze vstupní ceny, ze které odpisovala tato
členská obec.“.
3.

V části druhé v nadpisu čl. IV slovo „Přechodné“ nahradit slovem „Přechodná“.

4.

V části druhé se na konci článku IV doplňuje nový bod, který zní:

„X. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.“.

-3Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že je pravděpodobné, že návrh zákona, kterým se mění některé
zákony v oblasti daní, nebude schválen Parlamentem České republiky tak, aby mohl být
účinný k 1. lednu 2017, navrhuje se doplnit přechodná ustanovení k úpravám zákona o daních
z příjmů, které mění daňový režim majetku ve vztahu k příspěvkovým organizacím územního
samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí a ve vztahu k dobrovolnému svazku
obcí z důvodu, že tyto subjekty již v rámci sestavování svých rozpočtů počítaly s danými
změnami.
K bodu 1
Cílem pozměňovacího návrhu v bodě 1 je umožnit příspěvkové organizaci územního
samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí daňově odepisovat jim svěřený majetek
podle nově navrženého § 28 odst. 1 písm. d) a § 30 odst. 10 písm. n) zákona o daních
z příjmů, a to již za zdaňovací období započaté v roce 2017. Doposud mohl tento majetek
odpisovat toliko vlastník, tj. územní samosprávný celek (včetně členské obce dobrovolného
svazku obcí) nebo dobrovolný svazek obcí. V souvislosti s přechodem odpisování svěřeného
majetku na příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku, resp. dobrovolného
svazku obcí, je nutné zajistit, aby při odpisování majetku, který jí byl svěřen před 1. lednem
2017, byly daňově reprodukovány pouze částky, které do okamžiku zahájení odpisování
svěřeného majetku příspěvkovou organizací nebyly dosud daňově formou odpisů
reprodukovány, tj. příspěvková organizace územního samosprávného celku,
resp. dobrovolného svazku obcí, u majetku, který jí byl svěřen před 1. lednem 2017, je
povinna pokračovat v odpisování dosavadním způsobem ze vstupní ceny, ze které odpisoval
daný majetek územní samosprávný celek (včetně členské obce dobrovolného svazku obcí)
nebo dobrovolný svazek obcí, který je vlastníkem svěřeného majetku. To je obsahem původně
navrženého přechodného ustanovení č. 7, které je vzhledem k posunutí účinnosti zákona
na 1. dubna 2017 nutné aktualizovat a nahradit slova „přede dnem účinnosti zákona“ slovy
„před 1. lednem 2017“.
K bodu 2
Jedná se o stejné přechodné ustanovení jako v případě bodu 1, a to ve vztahu k dobrovolnému
svazku obcí (§ 28 odst. 1 písm. e) a § 30 odst. 10 písm. o) zákona o daních z příjmů), přičemž
se umožňuje, aby dobrovolný svazek obcí daňově odpisoval majetek vložený členskými
obcemi již za zdaňovací období započaté v roce 2017. I zde se stanoví, že je dobrovolný
svazek obcí u majetku, který byl vložen před 1. lednem 2017, povinen pokračovat
v odpisování dosavadním způsobem ze vstupní ceny, ze které odpisovala daný majetek
členská obec, která daný majetek do svazku obcí vložila.
K bodu 3 a 4
V souvislosti se zavedením možnosti daňově odepisovat svěřený majetek, popř. vložený
do dobrovolného svazku obcí, je v rámci změn zákona o rezervách umožněno příspěvkovým
organizacím územního samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí a dobrovolnému
svazku obcí tvořit rezervu na opravy hmotného majetku tak jako ostatním odpisovatelům
hmotného majetku. Vzhledem k bodům 1 a 2, který umožňuje odepisovat tento majetek již za
zdaňovací období započatá v roce 2017, je nutné současně umožnit tvořit rezervy na opravu
tohoto majetku již za zdaňovací období započatá v roce 2017.

