
Zápis z jednání RHSD dne 19.9.2016 

Účast na jednání: Viz přiloženou prezenční listinu 

Přílohy:  

- Příloha 1 Prezenční listina - 19.09.2016_RHSD - PT pro daně a pojištění.docx 
- Příloha 2 20160916_prezentace_MojeDaně.pdf 
- Příloha 3 Analýza k OSVČ 

 

Zahájení ze strany NMF Schillerové: 

- Přivítání na prvním jednání za působnosti současné NM 
- Vyjádření přání, aby setkání byla pravidelná (svolávaná ze strany NM) 
- Shrnutí problémů, s nimiž se potýkáme a prezentace toho, jak je řešíme (viz přílohu č. 2) 

 

Diskuze 

Plesníková (ČMKOS): dotaz k připravovanému novému zákonu o příjmových daních 

- Dotaz položený na základě sdělení veřejně dostupného webu MF (O výjimkách nebo sazbách 
daně bude rozhodovat p. ministr nebo vláda?) 

o NMF Schillerová vysvětlila, že výjimky a sazby budou stanoveny zákonem 
- Nadnesení tématu, že MF (případně jiné ministerstvo) by mělo být schopno vyčíslit náklady 

všech možných výjimek  
o NMF Schillerová sdělila, že v rámci příprav nového zákona jsou výjimky pouze 

analyzovány a je připravován jejich výčet; rozhodnutí o zařazení výjimky je otázkou 
legislativního procesu 

o GŘ GFŘ Janeček upozornil, že výjimky by neměly zásadním způsobem deformovat 
systém zákona 

- Dotaz k daňovému kiosku 
o GŘ GFŘ Janeček sdělil, že myšlenka daňového kiosku (internetového portálu pro 

správu daní) není závratně nová; dnes chce FS zkvalitnit prostředí pro komunikaci 
s daňovou veřejností (vytvořit systém podobný elektronickému bankovnictví, který 
by výrazně zjednodušil podávání daňových přiznání a administrativu spojenou 
s plněním daňových povinností) 

- Dotaz na potřebu živnostenského oprávnění u neziskových organizací 
o NMF Schillerová odkázala na veřejně dostupná metodický pokyn v dané věci 

 

Čížek (SPD ČR): Komentář a požadavky k nově zaváděným opatřením 

- Požadavek, aby byl SPD ČR zapojen do přípravy nového zákona o příjmových daních 
(průběžně i ve fázích rozpracovanosti), včetně zásadních analýz, ze kterých MF vychází 

o NMF Schillerová sdělila, že zapojení dojde v průběhu podzimu 2016  
- Požadavek na zaslání analýzy k OSVČ 

o Viz přílohu č. 3  

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/ministerstvo-financi-predstavilo-projekt-25248


- Metodika EET: požadavek, aby byl SPD ČR při přípravě metodiky k EET zapojen do 
připomínkového řízení 

 

Nekovář (SPD ČR) 

- Požadavek (s odkazem na neúspěch projektu JIM), aby úředníci u každé výjimky kvantifikovali 
náklady, které s sebou každá výjimka nese a vliv na spravovatelnost.  

 

Minčič (HK ČR): 

- Dotaz na další vývoj v oblasti daně z nemovitých věcí 
o NMF Schillerová sdělila, že probíhají přípravné práce na novém zákoně oceňování (v 

době jednání ve vnitřním připomínkovém řízení); dále upozornila, že ČR dlouhodobě 
čelí kritice ze strany OECD; jedná se o citlivé téma 

o GŘ GFŘ Janeček upozornil, že v rámci příprav nového IT systému plánuje FS 
zrevidovat místní příslušnost dle umístění nemovitosti; možnost jednotné a 
efektivnější správy daně (i za využití informací z katastru nemovitostí) 

- Dotaz na další vývoj v oblasti daně silniční 
o NMF Schillerová sdělila, že v není připravována systémová změna 

 

Další dotazy k novému zákonu o příjmových daních: 

- Bude pracovní skupina k NZDP? Téma zabezpečení spolupráce s MPSV a MZd  
o NMF Schillerová sdělila, že bude využit institut mezirezortního připomínkového 

řízení; nový zákon bude připraven k předložení do legislativního procesu hned po 
příštích volbách do Poslanecké sněmovny (bude samozřejmě zpracována RIA) 

- Krátká diskuse nad rozpočtovými dopady výjimek ve srovnání s přímou podporou na 
výdajové straně rozpočtu  

 


