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POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2010
5. volební období

1015/2
Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.,
a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009
Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
Pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě ve druhém čtení návrhu zákona
dne 14. dubna 2010
A.

Poslanec Jiří Dolejš
Za část třetí se vkládají nové části čtvrtá a pátá, které znějí:
„ČÁST ČTVRTÁ
ZÁKON O PŘIZNÁNÍ K MAJETKU
Čl. IV
§1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje postup při sestavování a podávání přiznání k majetku (dále jen
„přiznání“) a při jejich využívání pro účely daně z příjmů fyzických osob.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) povinnou osobou fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště 1 nebo se zde
obvykle zdržuje, s výjimkou fyzických osob, jež se na území České republiky zdržují
pouze za účelem studia, léčení nebo poskytování odborné pomoci, a která k 1. lednu roku,
ve kterém se přiznání podává, vlastní majetek, jehož hodnota je vyšší než 10.000.000 Kč,
do této částky se nezapočítává hodnota majetku uvedeného v § 4,
b) přihlašovací povinností povinnost podat přiznání k majetku a uvést v něm veškerý
majetek povinné osoby, s výjimkou majetku uvedeného v § 4,
c) souhrnnou hodnotou majetku majetek povinné osoby na území ČR i v zahraničí,
vyjádřený cenou určenou podle § 6 tohoto zákona. Do souhrnného majetku se u povinné
osoby zahrne také hodnota majetku, darovaného touto osobou v období od předchozího
přiznání jiné fyzické nebo právnické osobě, a majetek, získaný převodem od osob
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§ 2 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb.,
zákona č.259/1994 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.
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d)
e)
f)
g)

h)

ekonomicky nebo personálně spojených, ve smyslu zákona o daních z příjmu, který se
zahrne v ceně podle zvláštního právního předpisu 2.
majetkovým přírůstkem kladný rozdíl mezi hodnotou majetku, uvedeného v přiznání,
a hodnotou majetku uvedeného v přiznání za předcházející období,
rozhodným dnem 1. leden kalendářního roku, ve kterém se přiznání podává,
sbírkou soubor předmětů shromažďovaných z určitého zájmu nebo oboru, nikoli za
účelem prodeje,
zdaněnými prostředky
1. příjmy zdaněné daní z příjmu fyzických osob, včetně příjmů zdaněných obdobnou
daní z příjmů v zahraničí,
2. příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů 3 fyzických osob a příjmy, které jsou
od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny,
3. závazky, pokud povinná osoba prokáže, že souvisejí s nabytím majetku podléhajícího
přihlašovací povinnosti,
bezúplatným nabytím majetku nabytí, které je předmětem daně dědické nebo daně
darovací, bez ohledu na to, zda toto nabytí bylo od uvedených daní osvobozeno.
§3
Podání přiznání

(1)
Přiznání je povinna podat povinná osoba vždy, pokud souhrnná hodnota jejího
majetku, vyjádřená cenou určenou podle § 6, s výjimkou majetku osvobozeného od
přihlašovací povinnosti, přesáhne k rozhodnému dni cenu 10.000.000 Kč. Přiznání se podává
finančnímu úřadu místně příslušnému podle zvláštního právního předpisu 4 (dále jen „správci
daně“). Má-li správce daně důvodnou pochybnost, zda některá osoba zanedbala povinnost
podat přiznání, může ji k předložení přiznání vyzvat; osoba, kterou správce daně vyzval
k podání přiznání, je povinna mu vyhovět.
(2) Od přihlašovací povinnosti jsou osvobozeny
a) movité věci osobní potřeby, s výjimkou motorových vozidel, letadel a lodí registrovaných
u příslušných orgánů státní správy podle zvláštních právních předpisů, dále oděvní
součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
b) movité věci, sloužící výhradně pro potřeby zdravotně postižené osoby, které tato osoba
potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, včetně zdravotních pomůcek,
c) peněžní prostředky v hotovosti, včetně peněžních prostředků v cizí měně v přepočtu dle
oficiálního kurzu k rozhodnému dni, jestliže úhrn peněžních prostředků nepřesáhne
k rozhodnému dni částku 200 000 Kč,
d) pohledávky, jejichž úhrnná hodnota nepřesahuje částku 100 000 Kč,
e) výtvarná díla, která povinná osoba sama vytvořila.
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odst. 5 zákona č. 51/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku)
3
§ 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb. a
zákona č. 151/1997 Sb.
4
§ 4 odst. 1,3 a 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., a zákona č.
255/1994 Sb.
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§5
Lhůty pro podání přiznání
Přiznání podává povinná osoba vždy do 30. června podle stavu k rozhodnému dni.
Poprvé se přiznání podá za rok 2008 nebo za rok, kdy osoba poprvé splní podmínky povinné
osoby, a pak vždy po třech letech. V přiznání podaném poprvé povinná osoba prokáže nabytí
majetku čestným prohlášením o tom, že majetek a následný majetkový přírůstek byl získán
ze zdaněných prostředků povinné osoby, nebo byl zdaněn v souladu se zákonem č. 357/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§6
Oceňování majetku
(1) Nemovitost zahrnutá do obchodního majetku5 pro výkon podnikatelské nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti, se pro účely tohoto zákona ocení vstupní cenou podle
zvláštního právního předpisu 6. Cenné papíry zahrnuté do obchodního majetku se ocení
cenou použitou při jejich vložení do obchodního majetku.
(2) Nemovitost nezahrnutá do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti se ocení, jde-li o
a) nemovitost nabytou koupí cenou, zjištěnou podle § 10 zákona č. 357/1992 Sb., o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
b) nemovitost nabytou zděděním nebo darováním cenou použitou pro účely daně dědické
nebo daně darovací; není-li tato cena známa, cenou podle zákona č.357/1992 Sb., o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Nemovitost nabytou vydáním podle zvláštního právního předpisu 7, cenou podle cenového
předpisu platného v době vydání nemovitosti, nemovitost pořízenou svépomocí, cenou
zjištěnou podle zvláštního právního předpisu 8.

5
6

§ 24 a následující zákona č. 1563/1991 Sb., o účetnictví, a § 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
zákon č. 51/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku)
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Například zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona
č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb., zákona č.264/1992 Sb., a zákona
č. 115/1994 Sb., zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zákona
č. 633/1992 Sb.a zákona 198/1993 Sb., zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona
č. 267/1992 Sb.,zákon č. 133/1993 Sb., zákon č. 115/1993 Sb., zákona č. 116/1994 Sb., zákon č. 164/1994 Sb.,
zákon č. 107/1995 Sb., zákon č.2/1997 Sb.,zákon č. 134/1997 Sb., zákon č. 78/1998 Sb., zákon č. 153/1998 Sb.,
a zákona č. 57/1999 Sb., zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb.,
zákona č. 131/1994 Sb., zákona č. 166/1995 Sb., zákona č. 29/1996 a zákona č. 30/1996 Sb.,zákon
č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákona
č. 297/1992 Sb., zákona č. 496/1992 Sb., zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 144/1999 Sb.
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zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
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(3) Věci movité, včetně výtvarných děl, sbírek a sbírkových předmětů, které jsou pojištěny, se
ocení cenou uvedenou ve smlouvě o pojištění těchto věcí uzavřené s pojišťovnou. Věci
movité, které nejsou pojištěny, se ocení podle zvláštního právního předpisu9.
(4) Ocenitelná práva se oceňují podle zvláštního právního předpisu.10
(5) Podíly na obchodní společnosti nebo účast v družstvu se oceňují podle zvláštního
právního předpisu 11.
(6) Pohledávka se oceňuje její nominální hodnotou.
(7) Peněžní prostředky v hotovosti uvede povinná osoba do přiznání ve skutečné výši
k rozhodnému dni.
(8) Vklady u bank, poboček zahraničních bank, vklady u zahraniční banky, spořitelního a
úvěrového družstva 12 se ocení podle stavu podle zvláštního právního předpisu.
(9) Pro účely oceňování majetku v zahraničí nebo v zahraniční měně se postupuje podle
zvláštního právního předpisu 13.
§7
Majetkový přírůstek
(1)

Správce daně zjistí, zda podle podaného přiznání došlo ve srovnání s předchozím
přiznáním k majetkovému přírůstku.

(2) Z majetkového přírůstku, u něhož nebylo prokázáno, že byl získán ze zdaněných
prostředků, správce daně vyměří daň z příjmu fyzických osob (dále jen „daň“) za to
zdaňovací období, ve kterém k tomuto přírůstku došlo. Nezjistí-li správce daně, ve
kterém zdaňovacím období k majetkovému přírůstku došlo, vyměří daň za to zdaňovací
období, ve kterém byl neprokázaný majetkový přírůstek zjištěn.
(3) Ke změnám hodnoty majetku, vzniklým pouze v důsledku cenového vývoje, změny
zvláštních právních předpisů upravujících oceňování majetku a změny hodnoty podílu na
obchodní společnosti nebo účasti v družstvu, s výjimkou změny v důsledku vkladu
(dalšího vkladu), se při zjišťování majetkového přírůstku nepřihlédne.
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zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
11
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
12
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/1994 Sb., 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb.,
zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb. zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., a zákon
č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů., a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů.
13
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
10
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§8
Řízení
Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v řízení podle zákona o správě daní a
poplatků.
ČÁST PÁTÁ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Čl.V
§9
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které
zní:
„f) příjmy z majetkového přírůstku podle zvláštního právního předpisu1b, u něhož nebylo
prokázáno nabytí ze zdaněných prostředků.“.
2.

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:
§ 5a
Základ a vyměření daně z příjmů z neprokázaného majetkového přírůstku

(1)

Příjem z majetkového přírůstku podle zvláštního právního předpisu1b
u něhož poplatník neprokázal, že byl pořízen ze zdaněných prostředků, je
samostatným základem daně. Při stanovení základu daně v tomto případě nelze
uplatnit výdaje spojené s jeho dosažením.

(2)

Daň se vyměří jednotnou sazbou podle § 16 odst. 3 a nezahrnuje se do poslední
známé daňové povinnosti.

(3)

O stanoveném samostatném základu daně a vyměřené dani vyrozumí správce
daně poplatníka rozhodnutím a takto vyměřenou daň současně předepíše. Daň je
splatná do třiceti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

3.

V § 36 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(3) Ze samostatného základu daně podle § 5a se stanoví daň ve výši 30 %.“.“.

1b

zákon č. .../ 2008 Sb., o přiznání k majetku, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů
1b
zákon č. /2008 Sb., o přiznání k majetku, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o přiznání majetku)
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Dosavadní část čtvrtá (účinnost zákona o protikorupčních opatřeních) se přečísluje jako část
šestá, čl. VI.
B.

Poslanec Jeroným Tejc

Varianta I
V části první bodu 10 se v §173a odstavci 1 větě první za slova „státní zástupce“ vkládají
slova „na základě písemného povolení soudce“.
Varianta II
V části první bodu 10 se v §173a odstavci 1 větě první za slova „státní zástupce“ vkládají
slova „na základě písemného povolení nejvyššího státního zástupce“.
C.

Poslanec Marek Benda

C.1.

V části první se body 7, 8 a 9 zrušují.

C.2.

Část třetí se zrušuje.

D.

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová

D.1.

V části první bodě 8 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

D.2.

V části první bodě 9 se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 9“.

D.3.

V části první bodě 4 se čárka za slovem „skupiny“ zrušuje a vkládá se čárka před slova
„ve spojení“.

V Praze dne 16. dubna 2010
JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová, v. r.
zpravodajka výboru pro bezpečnost
JUDr. Jeroným Tejc
zpravodaj ústavně právního výboru
v.z. JUDr. Stanislav Křeček, v. r.
Michal Doktor, v. r.
zpravodaj rozpočtového výboru

7

