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III. 

Návrh 

 

ZÁKON 

ze dne…………2020, 

kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 

Čl. I 

 Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a zákona č. 223/1994 Sb., se mění takto: 

 

1.  Na konci § 1 se doplňuje věta „Tento zákon rovněž upravuje způsob prohlubování odborné 

kvalifikace podnikatelů i zaměstnanců ve vybraných povoláních, na němž se vedle komor podílejí 

i další subjekty se zájmem o zprostředkování a rozvoj kvalifikace potřebné ke správnému výkonu 

odborné činnosti v těchto povoláních, a příslušné orgány státní správy.“. 

 

2. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní: 

„n) připravují, organizují a provádějí mistrovské zkoušky podle části páté tohoto zákona.“. 

 

3. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu, zní: 

 

„ČÁST PÁTÁ 

Mistrovská zkouška 

§ 19a 

Mistrovská kvalifikace a mistrovská zkouška 

 (1) Mistrovská kvalifikace je způsobilost fyzické osoby vykonávat odborné činnosti, které 

vyžadují nejvyšší úroveň dovedností a znalostí v daném povolání. 
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 (2) Mistrovské kvalifikaci je podle Evropského rámce kvalifikací (European Qualifications 

Framework - EQF) přiřazena úroveň 5. 

 (3) Mistrovská zkouška v určitém povolání ověřuje schopnost 

a) navrhnout a zhotovit mistrovské dílo, 

b) řídit práci v tomto povolání a vést zakázku a 

c) vykonávat toto povolání z hlediska provozně ekonomického a pracovně právního. 

(4) Mistrovská zkouška může zahrnovat i zkoušku ověřující odbornou způsobilost vyžadovanou 

k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 

která je podle zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů jednou z podmínek 

získání odborné kvalifikace učitele odborného výcviku. 

 (5) Mistrovským dílem se rozumí vytvoření věci nebo provedení práce na nejvyšší úrovni 

v daném povolání. 

  (6) Mistrovská zkouška probíhá v českém nebo slovenském jazyce. 

 (7) Žadatelem o vykonání mistrovské zkoušky v příslušném povolání může být ten, kdo 

prokáže nejméně 5 let praxe v příslušném povolání v průběhu 10 let před konáním mistrovské 

zkoušky a doloží  

a) získání středního vzdělání, nebo 

b) získání všech profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě 

kvalifikací podle jiného zákona6) v příslušném povolání, 

c) případnou úhradu za vykonání mistrovské zkoušky, 

d) svou plnou svéprávnost, 

e) bezúhonnost a 

f) státní občanství členského státu Evropské unie. 

(8) Žadatel o vykonání mistrovské zkoušky v žádosti dále uvede 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a případný akademický titul a vědeckou hodnost, 

b) datum narození, 

c) místo narození, 

d) adresu trvalého bydliště, 

e) kontaktní údaje, 

f) název mistrovské kvalifikace, o niž žádá. 

 
6) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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 (9) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně 

odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s předmětem své činnosti, pokud se na ni 

nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, 

který není ke dni podání žádosti o vykonání mistrovské zkoušky starší než 3 měsíce. 

 (10) Dále se bezúhonnost prokazuje 

a) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu mimo území České republiky a u osoby, 

která se v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 

3 měsíce, dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není ke dni podání žádosti 

o vykonání mistrovské zkoušky starší než 3 měsíce a který je vydaný k tomu oprávněným orgánem 

státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby a států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech 

nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 3 měsíce; pokud stát trvalého nebo jiného pobytu této osoby 

není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, též dokladem vydaným státem, jehož je 

občanem; za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby, která je nebo byla občanem jiného 

členského státu Evropské unie nebo má nebo měla adresu bydliště v jiném členském státě Evropské 

unie, lze bezúhonnost prokázat též výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující 

informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto 

odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu, který není ke dni podání žádosti o vykonání 

mistrovské zkoušky starší než 3 měsíce, nebo 

b) čestným prohlášením o bezúhonnosti ve smyslu odstavce 9, které není ke dni podání žádosti 

o vykonání mistrovské zkoušky starší než 3 měsíce, nevydává-li stát, ve kterém má fyzická osoba 

trvalý nebo jiný pobyt, doklad podle písmene a). 

 (11) Splnění předpokladů a požadavků uvedených v odstavci 7 se dokládá originálem nebo 

úředně ověřenou kopií příslušných listin. 

 (12) Na přípravě, organizaci a provedení mistrovské zkoušky se může podílet autorizované 

profesní společenstvo. Autorizaci profesního společenstva provádí komora podle jí vydaných 

pravidel zveřejněných na svých internetových stránkách. 

 (13) Profesním společenstvem se rozumí svazek alespoň tří podnikatelů, kteří mají 

k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona a sdružují se na základě 

společného zájmu spojeného se správným výkonem odborné činnosti v určitém povolání, 

dodržováním příslušných technik a technologií, včetně bezpečnosti práce. Profesní společenstvo 

vydává stanovy, jimiž se řídí, eviduje členskou základnu, prosazuje a ochraňuje zájmy členů při 

výkonu odborné činnosti v příslušném povolání. 
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 (14) Autorizované profesní společenstvo může k přípravě, organizaci a provedení mistrovské 

zkoušky přizvat střední odbornou školu připravující žáky pro příslušné povolání. Není-li pro příslušné 

povolání autorizováno žádné profesní společenstvo, může takovou střední odbornou školu přizvat 

komora. 

 (15) Komora může za provedení mistrovské zkoušky požadovat úhradu. 

 (16) Pravidla upravující předpoklady pro konání mistrovské zkoušky v příslušném povolání, 

včetně výše úhrady podle odstavce 15 a způsobu úhrady nákladů na vytvoření mistrovského díla, 

podrobností o obsahu a organizaci mistrovské zkoušky a dalších informací potřebných pro žadatele 

o vykonání mistrovské zkoušky určí komora, případně ve spolupráci s autorizovaným profesním 

společenstvem nebo střední odbornou školou, pokud se podílí na přípravě, organizaci a provedení 

mistrovské zkoušky, a zveřejní je nejpozději 60 dnů před konáním zkoušky na svých internetových 

stránkách. 

§ 19b 

Mistrovský list 

 (1) Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání mistrovské zkoušky a získání mistrovské 

kvalifikace je mistrovský list. Mistrovský list vydává komora s podpisem svého prezidenta 

a podpisem statutárního zástupce autorizovaného profesního společenstva, jestliže se podílelo na 

přípravě, organizaci a provedení mistrovské zkoušky, a to do 60 dnů od úspěšného vykonání 

mistrovské zkoušky. Mistrovský list spolupodepisuje ministr zemědělství pro povolání zemědělská, 

potravinářská a lesnická nebo ministr průmyslu a obchodu pro ostatní povolání. 

 (2) Držitel mistrovského listu je oprávněn používat označení „mistr“ u svého povolání. 

 (3) Náležitosti mistrovského listu jsou 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a případný akademický titul a vědecká hodnost držitele, 

b) datum narození držitele, 

c) místo narození držitele, 

d) datum konání mistrovské zkoušky a datum vydání mistrovského listu, 

e) název mistrovské kvalifikace, jejíž dosažení je potvrzováno, 

f) informace o způsobilosti držitele vzdělávat žáky v odborné přípravě k příslušnému povolání, pokud 

byla součástí mistrovské zkoušky i zvláštní pedagogická část podle § 19a odst. 4, 

g) název, sídlo a identifikační číslo komory, případně i autorizovaného profesního společenstva, 

jestliže se podílelo na přípravě, organizaci a provedení mistrovské zkoušky, 

h) úroveň EQF, 
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i) jméno, popřípadě jména, příjmení, případný akademický titul a vědecká hodnost a podpis 

prezidenta komory, 

j) jméno, popřípadě jména, příjmení, případný akademický titul a vědecká hodnost a podpis 

statutárního zástupce autorizovaného profesního společenstva, jestliže se podílelo na přípravě, 

organizaci a provedení mistrovské zkoušky, a 

k) jméno, popřípadě jména, příjmení, případný akademický titul a vědecká hodnost a podpis ministra 

zemědělství u povolání zemědělských, potravinářských a lesnických a ministra průmyslu a obchodu 

pro ostatní povolání. 

 (4) Mistrovský list je opatřen státním znakem České republiky a je veřejnou listinou. 

 (5) Na mistrovském listu není přípustné provádět opravy zápisu. Podpisy na mistrovském listu 

musí být originální. Komory vydávají stejnopisy a opisy mistrovského listu; za vystavení tohoto 

stejnopisu či opisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100 Kč. 

 (6) Platnost mistrovského listu počíná dnem úspěšného vykonání mistrovské zkoušky a zaniká 

úmrtím jeho držitele, jeho prohlášením za mrtvého, ztrátou svéprávnosti jeho držitele, ztrátou 

bezúhonnosti jeho držitele, ztrátou státního občanství členského státu Evropské unie jeho držitele 

nebo na základě žádosti jeho držitele. 

 (7) Ukládání příslušné dokumentace upravují jiné právní předpisy. 

§ 19c 

Evidence autorizovaných profesních společenstev 

 (1) Evidenci autorizovaných profesních společenstev vedou komory. 

 (2) Evidence autorizovaných profesních společenstev obsahuje: 

a) název mistrovské kvalifikace, ke které je nezbytné vykonat mistrovskou zkoušku, na jejíž přípravě, 

organizaci a provedení se příslušné autorizované profesní společenstvo podílí, 

b) název, sídlo a identifikační číslo autorizovaného profesního společenstva a 

c) datum a evidenční číslo udělení autorizace. 

 (3) Evidenci autorizovaných profesních společenstev zveřejňují na svých internetových 

stránkách komory a Ministerstvo zemědělství pro povolání zemědělská, potravinářská a lesnická 

a Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ostatní povolání. 

 (4) Komory jsou povinny evidenci podle odstavce 1 a případné změny v ní bezodkladně 

poskytovat elektronicky automatizovaným způsobem Ministerstvu zemědělství u povolání 
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zemědělských, potravinářských a lesnických a Ministerstvu průmyslu a obchodu pro ostatní 

povolání. 

§ 19d 

Evidence mistrovských kvalifikací 

 (1) Evidenci mistrovských kvalifikací vedou komory. 

 (2) O mistrovských kvalifikacích je v evidenci veden 

a) název mistrovské kvalifikace, 

b) název, sídlo a identifikační číslo komory, která organizuje příslušnou mistrovskou zkoušku, 

c) název, sídlo a identifikační číslo autorizovaného profesního společenstva, jestliže se podílí na 

přípravě, organizaci a provedení příslušné mistrovské zkoušky, 

d) název, sídlo a identifikační číslo příslušné střední odborné školy, jestliže se podílí na přípravě, 

organizaci a provedení příslušné mistrovské zkoušky podle § 19a odst. 14. 

 (3) Evidenci mistrovských kvalifikací zveřejňují na svých internetových stránkách komory 

a Ministerstvo zemědělství pro povolání zemědělská, potravinářská a lesnická a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu pro ostatní povolání. 

 (4) Komory jsou povinny evidenci podle odstavce 1 a případné změny v ní bezodkladně 

poskytovat elektronicky automatizovaným způsobem Ministerstvu zemědělství u povolání 

zemědělských, potravinářských a lesnických a Ministerstvu průmyslu a obchodu pro ostatní 

povolání. 

§ 19e 

Evidence držitelů mistrovského listu 

 (1) Evidenci držitelů mistrovského listu vedou komory. 

 (2) O držitelích mistrovských listů jsou v evidenci vedeny údaje uvedené v § 19b odst. 3 písm. 

a), d) až g) a v § 19g odst. 4. 

 (3) Evidenci držitelů mistrovského listu zveřejňují na svých internetových stránkách komory 

a Ministerstvo zemědělství pro povolání zemědělská, potravinářská a lesnická a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu pro ostatní povolání. 

 (4) Komory jsou povinny evidenci podle odstavce 1 a případné změny v ní bezodkladně 

poskytovat elektronicky automatizovaným způsobem Ministerstvu zemědělství u povolání 

zemědělských, potravinářských a lesnických a Ministerstvu průmyslu a obchodu pro ostatní 

povolání. 
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§ 19f 

Další povinnosti komor 

 (1) Komory, případně ve spolupráci s autorizovanými profesními společenstvy a středními 

odbornými školami, jestliže se podílejí na přípravě, organizaci a provedení mistrovské zkoušky, 

vydávají obecná pravidla pro mistrovské zkoušky, stanovující podmínky, lhůty, způsob rozdělení 

přijatých úhrad podle § 19a odst. 15 a další podstatné náležitosti pro vykonání mistrovské zkoušky, 

a zveřejňují je na svých internetových stránkách. 

 (2) Komory, případně ve spolupráci s autorizovanými profesními společenstvy, jestliže se 

podílejí na přípravě, organizaci a provedení mistrovské zkoušky, vydávají etický kodex pro držitele 

mistrovského listu a zveřejňují jej na svých internetových stránkách. 

 (3) Komory jednou ročně zpracovávají písemnou zprávu o přípravě, organizaci a provádění 

mistrovské zkoušky za uplynulé období. 

  § 19g 

Dohled nad mistrovskou zkouškou a držiteli mistrovského listu 

 (1) Komory zřídí orgány pověřené dohledem a přezkoumáním průběhu a výsledku mistrovské 

zkoušky a kontrolou dodržování etického kodexu pro držitele mistrovského listu. 

 (2) Postup pro podávání podnětů k přezkumu průběhu a výsledku mistrovské zkoušky určí 

komora a zveřejní ho nejpozději 60 dnů před konáním zkoušky na svých internetových stránkách. 

 (3) Pokud komora obdrží od žadatele o vykonání mistrovské zkoušky do 15 dní od jejího 

konání podnět, že se vyskytly závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh jím konané 

zkoušky nebo na její hodnocení, a uzná jej za důvodný, může takovému žadateli o vykonání 

mistrovské zkoušky ve svém rozhodnutí umožnit opakované konání mistrovské zkoušky. Úhradu za 

provedení takové opakované mistrovské zkoušky komora nebude požadovat. 

 (4) Pokud orgán podle odstavce 1 obdrží podnět, že držitel mistrovského listu v souvislosti 

s výkonem odborné pracovní činnosti v mistrovské kvalifikaci, pro kterou mu byl mistrovský list 

vydán, hrubým způsobem porušil etický kodex pro držitele mistrovského listu, a uzná jej za důvodný, 

udělí držiteli mistrovského listu písemnou důtku. Důtku lze udělit opakovaně. Informace 

o opakovaném udělení důtky nebo o důtce za zvláště hrubé porušení etického kodexu se zveřejňuje 

v evidenci držitelů mistrovského listu. 

 (5) Proti rozhodnutí o uložení důtky podle odstavce 4 může držitel mistrovského listu, 

kterému bylo toto opatření uloženo, podat písemné odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení 
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rozhodnutí o udělení důtky prostřednictvím orgánu podle odstavce 1. Řádné a včas podané odvolání 

má odkladný účinek. 

 (6) O odvolání proti rozhodnutí o uložení důtky podle odstavce 5 rozhoduje s konečnou 

platností prezident komory, který přezkoumávané rozhodnutí buď potvrdí, nebo zruší. 

 (7) Rozhodnutí komor podle odstavce 3 nebo rozhodnutí o odvolání proti udělení důtky podle 

odstavce 6 musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o možnosti podat proti nim žalobu podle 

soudního řádu správního; odůvodnění a poučení není třeba, bylo-li rozhodnutím vyhověno všem 

účastníkům v plném rozsahu. 

 (8) Nestanoví-li tento zákon nebo vnitřní předpisy komor něco jiného nebo nevyplývá-li něco 

jiného z povahy věci, použijí se při dohledu a přezkoumání průběhu mistrovské zkoušky ustanovení 

správního řádu. 

§ 19h 

Pozastavení připravování, organizování a provádění mistrovské zkoušky 

 (1) Pokud má Ministerstvo zemědělství pro povolání zemědělská, potravinářská a lesnická 

nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ostatní povolání důvodné podezření nebo obdrží podnět, 

že komora nedodržuje při přípravě, organizování a provádění mistrovské zkoušky v určitém povolání 

pravidla a postupy stanovené podle § 19a odst. 16 nebo obecná pravidla pro mistrovské zkoušky 

podle § 19f odst. 1 a uzná je za oprávněné, pozastaví jí výkon této činnosti pro dané povolání do doby 

odstranění nedostatků. 

 (2) Ministerstvo zemědělství pro povolání zemědělská, potravinářská a lesnická nebo 

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ostatní povolání oznámí uložení opatření podle odstavce 1 

písemně komoře. Nesouhlasí-li komora s uloženým opatřením, může proti němu Ministerstvu 

zemědělství pro povolání zemědělská, potravinářská a lesnická nebo Ministerstvu průmyslu 

a obchodu pro ostatní povolání podat námitky písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla 

komora se záznamem seznámena. Ministerstvo zemědělství pro povolání zemědělská, potravinářská 

a lesnická nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ostatní povolání rozhodne o podaných 

námitkách do 15 dnů. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí komoře. Proti 

rozhodnutí o námitkách není přípustné odvolání. 

 (3) Pokud pominou důvody pro uložení opatření podle odstavce 1, Ministerstvo zemědělství 

pro povolání zemědělská, potravinářská a lesnická nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ostatní 

povolání rozhodne o jeho změně nebo zrušení. 
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§ 19i 

Řídící výbor mistrovských zkoušek 

 (1) Řídící výbor mistrovských zkoušek je orgánem, jemuž komora písemně předkládá 

a) vždy k 31. březnu ke stanovisku zprávu podle § 19f odst. 3 za předchozí kalendářní rok, 

b) ke schválení pravidla pro provedení autorizace podle § 19a odst. 12, obecná pravidla pro 

mistrovské zkoušky podle § 19f odst. 1 a etický kodex pro držitele mistrovského listu podle § 19f 

odst. 2. 

 (2) Předsedu, místopředsedu a členy Řídícího výboru mistrovských zkoušek jmenuje 

a odvolává ministr průmyslu a obchodu v dohodě s ministrem zemědělství. 

 (3) Činnost Řídícího výboru mistrovských zkoušek se řídí Statutem a Jednacím řádem, které 

schvaluje ministr průmyslu a obchodu v dohodě s ministrem zemědělství.“. 

Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá. 

 

4. Nadpis části šesté se zrušuje. 

 

5. Nadpis § 20 se zrušuje. 

 

6. V § 20 odst. 1 se slova „České republiky (dále jen „vláda")“ zrušují. 

 

7. V § 20 odst. 2 se slova „České národní radě“ nahrazují slovy „Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky“. 

  

ČÁST DRUHÁ 

Změna živnostenského zákona 

Čl. II 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona 

č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona 

č. 257/2004 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona 

č. 155/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 88/2016 Sb. a zákona 

č. 126/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 21 odst. 1 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje. 
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2. V § 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno g), které 

zní: 

„g) získání mistrovské kvalifikace.“. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o daních z příjmů 

Čl. III. 

 V § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona 

č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona 

č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona 

č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona 

č. 333/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona 

č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona 

č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona 

č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona 

č. 562/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona 

č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 

č. 2/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona 

č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 

č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 

č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona 

č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona 

č. 215/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona 

č. 188/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., a zákona č. 254/2017 Sb., se 

doplňuje odstavec 10, který zní:  

 „(10) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za mistrovské zkoušky, 

pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem 

s příjmy podle § 7, nejvýše však 20 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, 

lze za zdaňovací období odečíst až 26 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním 

postižením, až 30 000 Kč.“. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

Účinnost 

Čl. IV 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem… 2020. 
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