
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o 

změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony

(tisk 302)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací  návrhy  obsažené  v usnesení  hospodářského  výboru  č.  114  z  15.  schůze 
konané dne 14. ledna 2015 (tisk 302/1)

1. V části druhé, Čl. III se vkládá nový bod X, který zní:
„X. V § 35b odst. 1 písmeno b) zní:
„b) S2  se  rovná  aritmetickému  průměru  částek  daně  vypočtených  podle  odstavce  2  za  tři

zdaňovací  období  bezprostředně  předcházející  zdaňovacímu  období,  za  které  lze  slevu
uplatnit poprvé. U poplatníka, od jehož registrace k dani z příjmů uplynula doba kratší než
tři  zdaňovací  období,  se vypočítá  aritmetický průměr částek daně za všechna zdaňovací
období. V případě, že příslušné zdaňovací období bude kratší nebo delší než 12 měsíců,
bude částka daně vypočtená podle odstavce 2 pro účely výpočtu aritmetického průměru
částek daně přepočtena na období 12 měsíců. Tento aritmetický průměr částek daně bude
upraven  o  hodnoty  jednotlivých  meziročních  odvětvových  indexů  cen  vyhlašovaných
Českým  statistickým  úřadem,  a  to  počínaje  indexem  vztahujícím  se  k  poslednímu
zdaňovacímu  období  z  těch,  za  která  byl  aritmetický  průměr  částek  daně  vypočten;
aritmetický průměr částek daně se nesnižuje, je-li za příslušná zdaňovací období dodatečně
vyměřena nižší daňová povinnost.“.“.  

2. V části druhé, Čl. III se vkládá nový bod Y, který zní:
„Y. V § 35b odstavec 3 zní:

„(3)  Pokud  vykázal  poplatník  za  příslušné  zdaňovací  období,  za  které  byl  vypočten 
aritmetický průměr částek daně podle odst. 1 písm. b), daňovou ztrátu nebo mu daňová povinnost 
nevznikla,  použije  se  za  příslušné  zdaňovací  období  pro  účely  výpočtu  aritmetického  průměru 
částek daně podle odst. 1 písm. b) nulová hodnota.“.“.

3. V části druhé, článek IV zní:
„Čl. IV

Přechodné ustanovení

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  pro práva  a  povinnosti  s  nimi  související,  se  použije  zákon č.  586/1992 Sb.,  ve znění  
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

4. V části páté, čl. IX se slova „1. ledna 2015“ nahrazují slovy „1. května 2015“.
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Pozměňovací návrh přednesený ve druhém čtení dne 20. ledna 2015 

B. Poslanec Martin Novotný:

V § 16a odst. 1 se slova „§ 6,“ nahrazují slovy „a x), § 6, § 9 odst. 1 písm. w), §“.

V Praze 20. ledna 2015

Martin  N o v o t n ý  v.r.
zpravodaj hospodářského výboru 
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