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USNESENÍ 
 

Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu  

a životní prostředí 

č. 122 ze dne 21. října 2014 

 



 
PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 

SENÁT 
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

122. USNESENÍ 

z 31. schůze konané dne 21. 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 Mgr. Simony Hornochové, náměstkyně ministra financí ČR, zpravodajské 
zprávě senátora Miloše Vystrčila 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 Parlamentu ČR senátora Miloše 
Vystrčila; 
 

III. pověřuje 
předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu 
Parlamentu ČR. 
 

 
 
 
 
 
 

Martin Tesařík v. r. 
místopředseda výboru 

 
 
 

 
 

Miloš Vystrčil v. r. 
zpravodaj výboru 

 Petr Vícha v. r. 
ověřovatel výboru 

 



 
Příloha Usnesení VUZP č. 122 ze dne 21. října 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 

(senátní tisk č. 343) 

___________________________________________________________________ 

1.  V čl. I za bod 194 vložit nové body 195 a 196, které znějí: 

„195. V § 28 odst. 1 písmeno a) zní:  

„a) poplatník, který má k hmotnému majetku vlastnické právo, s výjimkou majetku uvedeného 
pod písmenem g) v bodech 1 a 2,“. 

196. V § 28 odst. 1 se doplňuje písmeno g), které zní:  

„g) příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, a to v případech majetku 

1. svěřeného zřizovatelem na základě zřizovací listiny. Příspěvková organizace je povinna 
pokračovat v odepisování započatém zřizovatelem. Odpis uplatní ta účetní jednotka, která 
majetek užívá k 31. prosinci příslušného roku, 

2. nabytého příspěvkovou organizací pro svého zřizovatele,  

3. nabytého do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele. Příspěvková 
organizace je povinna pokračovat v odepisování započatém zřizovatelem. Odpis uplatní ta 
účetní jednotka, která majetek vlastní k 31. prosinci příslušného roku, 

4. nabytého do svého vlastnictví jiným způsobem.“.“. 

Následující body přečíslovat. 

2. V čl. II za bod 39 vložit nový bod 40, který zní: 

„40. Ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít pro zdaňovací období započaté v roce 2014.“. 

Následující body přečíslovat. 
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