
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera a dalších na vydání zákona,  

kterým se mění zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmů,  

ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 848) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 20. července 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,  

a zaujala k tomuto návrhu neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé níže 

uvedené skutečnosti, které je vhodné při dalším projednávání předloženého návrhu zákona 

zohlednit. 

 

1. Vláda v obecné rovině sdílí s předkladateli názor, že je třeba motivovat osoby 

k dobrovolnému dárcovství krve, kostní dřeně a krvetvorných buněk, současně však 

upozorňuje, že daňové změny obsažené v předloženém návrhu zákona zřejmě 

nepovedou ve svém důsledku k naplnění cíle, který předkladatelé s návrhem zákona 

spojují. Vláda v této souvislosti poukazuje zejména na následující sporné body 

předloženého návrhu zákona: 

a) Daňové úlevy jsou podle názoru vlády pouze podpůrným nástrojem pro motivaci 

dobrovolného dárcovství, a to zejména pro poplatníky s dostatečně vysokým 

základem daně. Jinak řečeno, současným systémem nastavení podpory nejsou 

motivováni zejména poplatníci z nižších příjmových skupin. Došlo-li by tedy 

k valorizaci paušálního ocenění za dobrovolné dárcovství, znamenalo by to stimul 

opět pouze jen pro část potenciálních dárců. 

b) Dobrovolné dárcovství krve je primárně podporováno formou finanční úhrady podle 

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Podle tohoto zákona 

lze za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka 

poskytnout úhradu účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených nákladů 

spojených s odběrem, o kterou dárce požádá, a to celkem maximálně do 5 % 

minimální mzdy. V roce 2016 to může být maximálně 495 Kč za jeden odběr, přičemž 

tato částka nepodléhá dani z příjmů. V případě, že si dárce o možnou úhradu 

nepožádá a dostane pouze prokazatelně vynaložené cestovní náklady spojené 

s odběrem, může uplatnit odpočet od základu daně. Forma podpory k dobrovolnému 
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dárcovství podle zákona o specifických zdravotních službách se vládě jeví jako 

spravedlivější, neboť se vztahuje na všechny poplatníky, a nikoliv pouze na ty, kteří 

vykáží základ daně a reálně tak mohou dosáhnout na úlevu na dani. 

c) Za problematický lze považovat rovněž navržený odpočet ve výši 8 000 Kč v případě, 

že potencionální dárce vstoupí do registru, aniž by reálně kostní dřeň nebo 

krvetvorné buňky daroval, přičemž se může kdykoliv z registru odhlásit. Pokud bylo 

záměrem předkladatelů daňově podpořit vstup do příslušných registrů, je otázkou, 

zda se má daňová úleva vztahovat i na poplatníky, kteří již jsou v těchto registrech 

zapsáni, nebo jestli se musí odhlásit a po nabytí účinnosti novely zákona zase 

přihlásit. Z administrativního hlediska je pak jen stěží realizovatelná podmínka, že 

poplatník tuto daňovou úlevu smí uplatnit pouze jednou za život, neboť mnoho 

poplatníků uplatňuje odpočet od základu daně u svých zaměstnavatelů, přičemž ti 

však nemají informace o tom, zda již byla sleva někdy uplatněna. 

 

2. Vláda dále poukazuje i na některé legislativně technické nedostatky předloženého 

návrhu. Jde například o členění návrhu zákona, kdy novelu je třeba členit na články, 

nikoliv na části, nesprávně formulováno je i navrhované přechodné ustanovení, neboť 

navrhovaná účinnost je k 1. lednu 2017, takže přechodné ustanovení v navrženém znění 

by bylo nadbytečné. 

 

3. Z hlediska dopadů na veřejné rozpočty vláda upozorňuje, že v důsledku přijetí 

navrhované úpravy lze odhadnout snížení ročního inkasa daní ve výši cca 96 mil. Kč 

a v případě, že by se současní registrovaní dárci všichni odhlásili a znovu přihlásili do 

registru, lze odhadnout snížení ročního inkasa daně o dalších cca 57 mil. Kč. 
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