PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VIII. volební období

Pozměňovací návrh

poslance Radka Kotena

ke sněmovnímu tisku č. 509/0

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti
se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se
zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, se mění takto:

1.

V části druhé, čl. III. se za dosavadní novelizační bod 14 vkládají nové novelizační body,
které znějí:

„X.

V § 26 odst. 2 písm. a) se slovo „40 000“ nahrazuje slovem „100 000“.

XI.

V § 26 odst. 2 písm. c) se mezi slovo „stavby,“ a slova „s výjimkou“ vkládají slova

„jejichž vstupní cena je vyšší než 100 000 Kč,“.
XII.

V § 26 odst. 2 písm. e) se slovo „40 000“ nahrazuje slovem „100 000“.

XIII. V § 26 odst. 3 písm. c) se slovo „40 000“ nahrazují slovem „100 000“.
XIV. V § 27 písm. a) se slovo „40 000“ nahrazuje slovem „100 000“.
XV.

V § 33 odst. 1 se slovo „40 000“ nahrazuje slovem „100 000“.“.

Následující body se přečíslují.
2.

V části druhé, čl. IV – Přechodná ustanovení, se za dosavadní novelizační bod 5 vkládá
nový novelizační bod, který zní:

„XVI. Zůstatkovou cenu hmotného majetku podle § 26 odst. 2 a 3 uvedeného do užívání ve
zdaňovacím období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož
vstupní cena nepřevýšila 100 000 Kč, lze uplatnit do daňových výdajů ve zdaňovacím
období, v němž nabyl účinnosti tento zákon.“.
Odůvodnění
Návrh zvyšuje limit definující samostatné hmotné movité věci jako hmotný majetek, ze
stávajících 40 000 Kč nově na 100 000 Kč. V praxi to znamená, že drobný majetek v pořizovací
ceně do 100 000 Kč bude moci být poplatníkem jednorázově uplatněn jako daňově účinný
výdaj.
Současně se tento limit rozšiřuje i na stavby, neboť v praxi dochází k situacím, kdy poplatník
vybuduje plot např. za 35 000 Kč, ale daňově jej odpisuje po dobu 20 let.
Návrh obdobně zvyšuje limit i pro definici
a) zvířat jako hmotného majetku, který je účinný od r. 2009,
b) tvorby jiného majetku na straně uživatele v případě finančního leasingu, který je
účinný od r. 1999,
c) hmotného majetku vyloučeného z odpisování, kterým je bezúplatně převedený
majetek podle smlouvy o finančním leasingu, jestliže výdaje související s jeho
pořízením tento limit nepřevýší, a
d) technického zhodnocení hmotného majetku.

Návrh nového limitu pro definici samostatných hmotných movitých věcí jako hmotného
majetku, má primárně umožnit účetním jednotkám Integrovaného záchranného systému
rychleji amortizovat finančně náročnější přístroje a vybavení. Současně významně pomůže
podnikatelskému sektoru především z hlediska budování digitálního státu. Sjednocení
daňového režimu u těchto kategorií majetku pak přispěje k přehlednosti a spravovatelnosti daně
z příjmů.
Tato valorizace je navrhována po 21 letech, neboť stávající výše platí od roku 1998. Návrh
nového limitu ve výši 100 000 Kč je stanoven přiměřeně, pokud jej srovnáme s vládou
navrhovaným 100 % zvýšením poplatku za návrh do vkladu nemovitostí, které přichází již po
7 letech a je odůvodňováno inflací.
V Praze dne 24. 9. 2019
Radek Koten, v.r.

