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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

A. Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu, hlavní principy navrhované právní úpravy a 

nezbytnost navrhované právní úpravy: 

Účelem tohoto návrhu je snížení daňového zatížení pro malé firmy (mikropodniky). Daňová zátěž 

v České republice patří mezi nejvyšší v Evropské unii, a navíc je nepřehledná. Snížení daně pro 

malé společnosti, jejichž roční příjem nepřesáhne částku 3 miliónů Kč, umožní ušetřené finanční 

prostředky investovat do dalšího podnikání, které v konečném důsledku bude pozitivním 

přínosem pro českou ekonomiku. Malé firmy a podniky jsou jedním z pilířů fungujícího 

hospodářství, a proto je nezbytné je podporovat.  

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami a zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se 

závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské unii: 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem, se závazky České republiky vyplývajícími 

z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.  

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

dopady na životní prostředí, bezpečnost nebo obranu státu: 

Navrhovaná úprava předpokládá snížení příjmů státního rozpočtu o méně než 1 mld. Kč. 

Negativní dopady na rozpočty obcí se očekávají méně než 200 mil. Kč, na rozpočty krajů pak 

méně než 100 mil. Kč. Výpadek v příjmech státního rozpočtu, který nastane po schválení 

předloženého návrhu, lze efektivně kompenzovat jiným daňovým opatřením, kterým může být 

vyšší mírou zdanění nadnárodních korporací nebo zavedení účinných pravidel pro odliv zisků 

z České republiky. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na podnikatelské prostředí České 

republiky stejně tak nebude mít žádné negativní sociální dopady, dopady na rodiny či specifické 

skupiny obyvatel (osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením, národnostní 

menšiny), ani dopady na životní prostředí či bezpečnost nebo obranu státu. Navrhovaná úprava 

nemá dopad na rovnost mužů a žen. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů:  

Úprava nemá dopady na ochranu soukromí a osobních údajů.  

Zhodnocení korupčních rizik: 

Navrhovaná právní úprava respektuje protikorupční legislativu a nepřináší nová korupční 

rizika. 

 

B. Zvláštní část 

 

Čl. I 

Ustanovení snižuje daň z příjmu na 15% právnickým osobám, které mají za zdaňovací období 

příjmy max. do výše 3 mil. Kč, zatímco ostatní společnosti zdaňují i nadále sazbou 19%. 
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Čl. II 

Přechodné ustanovení umožňuje využití snížené daně i za rok 2020. 

Čl. III 

Stanovení účinnosti zákona. 

 

V Praze dne 20. dubna 2020 

 

Předkladatelé: 

Jan Hrnčíř, v. r. 

Tomio Okamura, v. r. 

Radim Fiala, v. r. 

Jaroslav Foldyna, v.r. 

Lubomír Španěl, v. r. 

Jaroslav Holík, v. r. 

Tereza Hyťhová, v. r. 

Monika Jarošová, v. r. 

Pavel Jelínek, v. r. 

Jiří Kobza, v.r. 

Jiří Kohoutek, v. r. 

Radek Koten, v. r. 

Karla Maříková, v. r. 

Zdeněk Podal, v. r. 

Miloslav Rozner, v. r. 

Radek Rozvoral, v. r. 

Lucie Šafránková, v. r. 

Radovan Vích, v. r. 
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