
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Patrika Nachera, Barbory Kořanové, Tomáše Martínka, Jana 

Chvojky, Lukáše Černohorského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 882) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 29. června 2020 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 zákona neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé níže uvedené 

skutečnosti, které je vhodné zohlednit v dalším legislativním procesu. 

1. Návrh zákona není systémový z hlediska rušení daňových výjimek, neboť z množiny 

produktů vyjímá pouze produkt soukromého životního pojištění, kterému odebírá daňovou 

podporu, přičemž důvody pro toto odebrání nespočívají podle předkladatelů v chybném 

nastavení daňové podpory, ale ve způsobu nabízení předmětného spořícího produktu 

a ve zpoplatnění přidružených služeb. Návrhem zákona však tento problém produktu 

soukromého životního pojištění vyřešen nebude, pouze by došlo ke znevýhodnění tohoto 

produktu oproti obdobným spořícím produktům. 

2. Vláda je toho názoru, že případné problémy s produktem investičního životního pojištění 

a jeho distribucí mají být řešeny prostřednictvím regulace produktu nebo způsobu jeho 

distribuce, což se podle jejích poznatků stalo již zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci 

pojištění a zajištění, a navazujícím dohledem ze strany České národní banky, nikoliv 

nekoncepčním zásahem do daňového systému. 

3. Podle vlády je daňová podpora v současné době založena na zatraktivnění a podpoře 

prodeje finančních produktů, které vedou v delším časovém horizontu k naspoření 

významnějších finančních částek a mohou tak kapitálově přispět fyzickým osobám v jejich 

důchodovém věku vedle důchodu z prvního důchodového pilíře. Tuto schopnost mají 

bezesporu i produkty životního pojištění. Podle poznatků vlády nemají produkty životního 

pojištění daňovou podporu jen v České republice, neboť i ve vyspělých ekonomikách je 

tato podpora běžná. 

4. Vláda dále poukazuje na zpracovaný a aktuálně již vládě předložený návrh zákona, kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Jeho cílem je 
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zabezpečit rovnost přístupu státu k obdobným produktům na finančním trhu z hlediska 

jejich daňové podpory. Předložený návrh zákona tak jde zcela opačným směrem než 

uvedená změna daňové podpory tzv. produktů spoření na stáří připravená Ministerstvem 

financí, která si klade za cíl rozšířit nabídku takových produktů a zobecnit podmínky jejich 

daňové podpory tak, aby mohl být podporován jakýkoliv produkt sloužící k odkládání 

úspor na budoucí spotřebu, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky. 
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