
Pozměňovací a jiné návrhy vládnímu návrhu zákona, který se mění zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  

(tisk 398)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 226 z 
21. schůze konané dne 15. dubna 2015  (tisk 398/2)

A. 1. V čl. I v bodu 3, v novém § 1a  písmeno e) zní:

„e) zdravotní pojišťovnou.“;

A. 2. V čl. I v bodu 3  se v § 1f odst. 1 písm. c) částka „1 500 000 Kč“   nahrazuje
částkou „3 000 000 Kč“;

A. 3. V čl. I bod 79 zní:

„79. V § 24 odst. 8 se slova „ , povolení k provádění všeobecného zdravotního pojištění20g)“ 
zrušují a slova „Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky20k)“ se nahrazují slovy 
„zdravotní pojišťovny“.

Poznámky pod čarou č. 20g a 20k se zrušují.“;

A. 4. V čl. I bod 80 zní:

„80. Poznámky pod čarou č. 20a až 20f, 20h, 20j, 36l a 21 se zrušují, a to včetně odkazů na 
poznámky pod čarou.“;

A. 5. V čl. I se za bod 85  vkládá nový bod 86, který zní:
„86. V § 26 odst. 3 větě páté se slova „technické rezervy nebo“ zrušují.“.

Následující body se přečíslují.

A. 6. V čl. I  dosavadní bod 87 zní:
„87. V § 27 odst. 1 písm. c) zní: „c) technické rezervy, jejichž výše se vypočítává s použitím 
metod jejich výpočtu podle § 4 odst. 8 u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění 
nebo zajištění podle zvláštních právních předpisů, kromě veřejného zdravotního pojištění.“

Poznámka pod čarou č. 22a se zrušuje.
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 16. června 2015

B. Poslanec Jan  V o l n ý

B.1. V části druhé, čl. III se před dosavadní bod 1 vkládají nové body 1 až 3, které 
znějí:

„1. V § 23 odst. 3 písm. a) se na konci bodu 19 doplňuje bod 20, který zní:

„20. částku ve výši zrušené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 
podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, o kterou byl snížen 
výsledek hospodaření podle odstavce 3 písm. c) bodu 10,“.

2. V § 23 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 10, 
který zní:

„10. částku ve výši vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 
podle zákona upravujícího rezervy.“.

3. V §  24  odst.  2  se  na  konci  textu  písmene  i)  doplňují  slova  „  a  s výjimkou  rezervy 
na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle zákona upravujícího rezervy 
pro zjištění základu daně z příjmů“.“.

Následující novelizační body se přečíslují.

B. 2. V části druhé, čl. III se za dosavadní bod 1 vkládá nový bod X, který zní:

„X. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zr), které 
zní:

„zr)  u  poplatníků,  kteří  jsou  účetními  jednotkami,  dílčí  platba  příspěvku na  zajištění 
financování  zpracování,  využití  a  odstranění  elektroodpadu  ze  solárních  panelů 
uvedených  na  trh  do  dne  1.  ledna  2013  prováděné  provozovatelem  kolektivního 
systému.“.“.

Následující novelizační body se přečíslují.

B. 3. V části druhé, čl. IV se před dosavadní bod 1 vkládají nové body 1 a 2, které znějí:

„1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 20, § 23 odst. 3 písm. c) bod 10, § 24 odst. 2 písm. 
i) a § 25 odst. 1 písm. zr) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2015.“.

Následující body se přečíslují.
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B. 4. Část třetí včetně nadpisu zní:

„ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Čl. V

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona 
č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., 
zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 
Sb.,  zákona  č. 126/2002  Sb.,  zákona  č. 260/2002  Sb.,  zákona  č. 176/2003  Sb.,  zákona 
č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., 
zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 
Sb.,  zákona  č. 2/2009  Sb.,  zákona  č. 216/2009  Sb.,  zákona  č. 278/2009  Sb.,  zákona 
č. 346/2010 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 
č. 267/2014 Sb., a zákona č. …./2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4)  Tvorbu rezerv  může jako výdaj  (náklad)  na dosažení,  zajištění  a  udržení  příjmů 
uplatnit také poplatník, který vede jednoduché účetnictví, pokud současně vede prokazatelnou 
evidenci těchto rezerv, a to maximálně ve výši stanovené touto prokazatelnou evidencí.“.

2. Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11c, které včetně nadpisů znějí:

„§ 11a

Obecná ustanovení o rezervě na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 
uvedených na trh do dne 1. ledna 2013

(1) Rezervu  na  nakládání  s elektroodpadem  ze  solárních  panelů  může  vytvářet 
provozovatel solární elektrárny, který je povinen podle zákona upravujícího odpady zajistit 
financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů.

(2) Rezerva na nakládání  s  elektroodpadem ze  solárních  panelů se tvoří  nezávisle  na 
účelově  shodné  rezervě  vytvářené  podle  právních  předpisů  upravujících  účetnictví  a  její 
tvorba  není  podmíněna  jejím zaúčtováním.  Poplatník  je  povinen  vést  evidenci  vytvořené 
rezervy, a to minimálně v rozsahu stanoveném pro tvorbu rezerv v předpisech upravujících 
účetnictví.

(3) Rezerva  na  nakládání  s  elektroodpadem ze  solárních  panelů  se  tvoří  od  prvního 
měsíce  toho  zdaňovacího  období,  ve  kterém  vznikla  provozovateli  solární  elektrárny 
povinnost  úhrady  první  platby  příspěvku  na  zajištění  financování  zpracování,  využití  a 
odstranění  elektroodpadu  ze  solárních  panelů  prováděné  provozovatelem  kolektivního 
systému, do okamžiku, kdy by bylo ukončeno odpisování hmotného majetku, jehož je solární 
panel součástí, pokud by jej odpisoval jeho první vlastník podle § 30b zákona o daních z 
příjmů. Při technickém zhodnocení předmětného hmotného majetku se období tvorby rezervy 
neprodlužuje. 

(4) Pacht,  likvidace  a  insolvenční  řízení  nezakládají  povinnost  zrušit  již  vytvořenou 
rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a lze ji tvořit i v průběhu likvidace 
a v průběhu insolvenčního řízení v době trvání účinků prohlášení konkursu.
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(5) Pro účely rezervy na nakládání s elektroodpadem se za zdaňovací období považuje i 
období, za které se podává daňové přiznání.

§ 11b

Výše rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 
dne 1. ledna 2013

(1) Celková výše rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů je úhrnná 
částka  financování,  kterou  je  podle  právních  předpisů  upravujících  odpady  povinen 
provozovatel solární elektrárny zajistit ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze 
solárních panelů prováděnému provozovatelem kolektivního systému.

(2) Do celkové  výše  rezervy se  nezahrnují  částky,  o  které  byl  snížen  základ  daně  z 
příjmů.

(3) Měsíční rezerva je rovna podílu celkové výše rezervy a počtu měsíců, které uplynou 
od  prvního  dne  zdaňovacího  období,  ve  kterém  vznikla  povinnost  úhrady  první  platby 
příspěvku, do ukončení doby odpisování hmotného majetku, jehož je solární panel součástí. 

(4) Tvorba  rezervy za  zdaňovací  období  je  součinem částky měsíční  rezervy a  počtu 
měsíců v tomto zdaňovacím období, ve kterých jsou splněny podmínky pro tvorbu rezervy.

§ 11c

Zvláštní ustanovení o rezervě na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 
uvedených na trh do dne 1. ledna 2013

(1) Zjistí-li poplatník skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu 
její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tuto skutečnost zjistí.

(2) Dojde-li k likvidaci solárního panelu, zruší se část rezervy týkající se likvidovaného 
panelu  ve  zdaňovacím  období,  kdy  provozovatel  kolektivního  systému  předloží  finanční 
vypořádání provozovateli solární elektrárny, ve kterém toto vyřazení zohledňuje.“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti  u rezerv za zdaňovací  období,  které  započalo přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije 
zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ustanovení § 4 odst. 1 a § 11a až § 11c zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí  účinnosti  tohoto zákona, lze použít  již pro zdaňovací období započaté 
v roce 2015.

3. Do tvorby rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů za zdaňovací 
období  započaté  v roce  2015 nebo  2016  lze  zahrnout  i  částku  rezervy připadající  na 
měsíce zdaňovacího období započatého v roce 2014 nebo 2015, ve kterých jsou splněny 
podmínky pro tvorbu rezervy podle zákona č. 593/1992 Sb.,  ve znění  ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona.“.
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C Poslanec Karel F i e d l e r

C.1.  V části první, čl. I se dosavadní bod 88 zrušuje.

Následující body se přečíslují.

C. 2. V části první, čl. I dosavadní bod 89 zní:

„ 89. V § 27 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)  ty  části  majetku  a  závazků,  které  jsou  zajištěny deriváty  a  v rámci  systému zajištění 
v reálných hodnotách se považují za zajištěnou položku,“.

V Praze  16. června 2015

Ing. Karel   F i e d l e r, v.r. 
zpravodaj garančního rozpočtového výboru 
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