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USNESENÍ 
 

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu 

 č. 260 ze dne 20. října 2014 
 



 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU 

260. USNESENÍ 

z 33. schůze konané dne 20. října 2014 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Senátní tisk č. 343 
 

Po úvodním slově zástupce předkladatele Mgr. Simony Hornochové, náměstkyně 
ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jaromíra Strnada a po rozpravě  
 

VÝBOR 

 

I. doporučuje 

 

Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké 
sněmovně s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu 
tohoto usnesení; 

II.  určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora 
Jaromíra Strnada; 

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto 
usnesení předsedovi Senátu. 

 
 
 
 
 

senátor Jan Hajda v.r. 
předseda výboru 

 
 
 
 

     senátor Jaromír Strnad v.r.                                   senátor  Karel Korytář v.r. 
            zpravodaj výboru                                                     ověřovatel výboru 
 
 
 



Příloha k usnesení VHZD č. 260/2014 
 
 
 

Pozměňovací návrhy 
 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 
 

 
1. V čl. I bod 78 vypustit. 

Následující body přečíslovat. 
2. V čl. I dosavadní body 102 a 103 vypustit. 

Následující body přečíslovat. 
3. V čl. I dosavadní bod 104 upravit takto: 

„104. V § 21 odstavec 2 zní: 
„(2) Sazba daně činí 5 % ze základu daně 
a) investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy; tato sazba 
daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34, který se zaokrouhluje na celé 
tisícikoruny dolů, 
b) zahraničního investičního fondu, založeného v jiném členském státě Evropské unie nebo státě 
tvořícím Evropský hospodářský prostor, pokud 
1. veřejně nabízí cenné papíry, shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a investuje na 
principu rozložení rizika, přičemž tyto skutečnosti lze zjistit ze statutu, prospektu nebo obdobného 
dokumentu vydaného tímto fondem, 
2. podléhá orgánu dohledu ve státě, ve kterém je povolen, a tuto skutečnost lze zjistit ze statutu, 
prospektu nebo obdobného dokumentu vydaného tímto fondem a 
3. je podle daňového práva státu, ve kterém je povolen, považován za daňového rezidenta a příjmy 
tohoto fondu se podle daňového práva tohoto státu ani zčásti nepřičítají jiným osobám.“.“. 

4. V čl. I dosavadní bod 105 vypustit. 

Následující body přečíslovat. 
5. V čl. I dosavadní bod 235 vypustit. 

Následující body přečíslovat. 
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