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PŘIPOMÍNKY K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
MPŘ - Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon  
č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů (sněmovní tisk č. 1049) 
 

Resort Připomínky 
Ministerstvo 
financí 

Úvod 
Ministryně spravedlnosti a předsedkyně LRV Mgr. Marie Benešová pod č.j. 
104900/20 ze dne 19. října 2020 v rámci MPŘ žádá o stanovisko k materiálu, jehož 
předkladatelem není vláda. 
Zásadní připomínky: 

1. Ke změně zákona o Státním fondu podpory investic:  
Navrhovaná úprava nového § 9c svým obsahem nepatří do zákona č. 211/2000 
Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 
řeší zřízení Státního fondu podpory investic, postavení, jeho orgány, hospodaření 
a tvorbu a použití jeho prostředků, zatímco navrhované doplnění představuje 
věcnou úpravu nakládání s majetkem obce. Navrhované ustanovení § 9c by tak 
bylo vhodnější zakomponovat přímo do právních předpisů upravujících 
hospodaření obcí a hlavního města Prahy. 

2. Ke změně zákona o daních z příjmů: 
Z důvodové zprávy vyplývá, že navrhovaná úprava má řešit situace, kdy součástí 
smluv o sdružení mezi obcí a dalším investorem (obvykle bytové družstvo) byla 
smlouva o smlouvě budoucí o tom, že spoluvlastnický podíl obce na bytovém domě 
bude po uplynutí vázací doby dotačních podmínek (20 let od kolaudace bytového 
domu s možností požádat Státní fond rozvoje bydlení o zkrácení na 10 let) 
převeden bezúplatně či za symbolickou úplatu do vlastnictví druhého investora 
(družstva). 
Navrhovaná úprava zákona o daních z příjmů se však bez dalšího vysvětlení týká 
osvobození od daně z příjmů fyzických osob, což není v souladu s popsaným 
stavem, kdy se spoluvlastnický podíl obce má převádět na bytová družstva a ne 
přímo na členy družstva. Z předloženého návrhu není patrné, jakým způsobem by 
k tomuto posunu mělo dojít, když současné smlouvy jsou uzavřeny mezi bytovým 
družstvem a obcí, a je otázkou, zda je to v souladu s dotčenými právními předpisy. 
Návrh je tak v tomto ohledu nejasný, protože ani z odůvodnění není zcela zřejmé, 
kdo má být adresátem navrhovaného osvobození příjmu od daně z příjmů. 
Nicméně pokud by záměrem úpravy skutečně bylo, aby byl majetek převáděn 
přímo na členy bytového družstva - fyzické osoby, platí níže uvedené stanovisko i 
pro tuto situaci. V případě bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu obce na 
bytových jednotkách do vlastnictví bytového družstva (resp. jeho členů) se z 
pohledu daně z příjmů jedná o bezúplatný příjem, ze kterého plyne povinnost 
odvedení daně z příjmů právnických osob ve výši 19 % (resp. daně z příjmů 
fyzických osob ve výši 15 %) dle platného znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů). Toto 
zdanění je systémové a odpovídá skutkovému stavu, kdy bytové družstvo (resp. 
členové družstva) obdrží bezúplatně majetek. Obdobný stav platil i za předchozí 
právní úpravy, kdy tento bezúplatný převod také podléhal zdanění, a to daní 
darovací. 



Z části čtvrté zvláštní části důvodové zprávy vyplývá výkladová nepřesnost při 
uvádění povinnosti uhradit daň z příjmů při převodu spoluvlastnického podílu obce 
za cenu nižší než v místě a čase obvyklou. 
Patrně je tedy vlivem výše uvedené nepřesnosti předkladatelem považován za 
cenu nižší než v místě a čase obvyklou v případě převodu spoluvlastnického podílu 
vznik zdanitelného příjmu u nabyvatele majetku. Podle současného znění § 23 
odst. 7 zákona o daních z příjmů se v případě, kdy je mezi spojenými osobami 
sjednána cena „neobvyklá“ a rozdíl od ceny „obvyklé“ není uspokojivě doložen, 
upraví základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. Navrhovaná úprava § 4 zákona o 
daních z příjmů tuto situaci nepostihuje. 
Osvobození převodu spoluvlastnického podílu města na bytových jednotkách do 
vlastnictví bytového družstva (nebo jeho členů) by podle názoru Ministerstva 
financí bylo nekoncepční a pro tento typ daňové podpory není reálný důvod. 
Záměrem poskytování dotací podle nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů 
spojených s výstavbou bytů, v rozhodném znění, bylo pořizování nájemního 
bydlení pro příjmově vymezené osoby (cílové skupiny se středními nebo nižšími 
příjmy, které nedosáhnou na vlastnické bydlení). Poskytnutá dotace (státní 
podpora) tedy byla původně určena pro pořízení sociálního bydlení, a pokud byla 
využita k pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví, není důvod kromě této 
podpory ještě poskytnout úzké skupině poplatníků další zvýhodnění ve formě 
osvobození od daně z příjmů. Dotčení poplatníci by tak byli na úkor státního 
rozpočtu zvýhodněni dvakrát, jednak bezúplatně nabydou část své nemovitosti, a 
dále by ještě měli tento bezúplatný příjem osvobozený od daně z příjmů. Navržené 
osvobození od daně z příjmů fyzických osob by tak představovalo zcela 
nesystémovou výjimkou. 
Zavedení této daňové výjimky by bylo v rozporu se záměrem vlády a jejím 
Programovým prohlášením snižovat a postupně rušit výjimky daňového 
zvýhodnění obsažené v zákoně o daních z příjmů. Prioritou vlády vyplývající z 
Programového prohlášení vlády je zjednodušit a zpřehlednit daňový systém, další 
daňová výjimka by působila v neprospěch vládního záměru a přispěla by ke 
snížení efektivity daňového systému. 
Opomenutelný není ani negativní dopad této navrhované úpravy zákona o daních 
z příjmů na příjmovou stránku státního rozpočtu, která není v návrhu vyčíslena a 
ani není navrhována její kompenzace jinými opatřeními. 

3. Legislativně technické připomínky: 
Vedle výše zmíněných věcných připomínek návrh navíc není bezchybně 
zpracován ani po legislativně technické stránce. V čl. I je v navrhovaném textu § 
9c odst. 2 chybně odkazováno na postup podle předchozí věty namísto na postup 
podle odstavce 1. V čl. IV. je na začátku úvodní věty dvakrát za sebou použito „ve 
znění“. Obecně pak není vhodné používat v právních předpisech poznámky pod 
čarou a odkazy na ně, a to především kvůli jejich nenormativní povaze. 
Závěr 
Ministerstvo financí nesouhlasí s navrhovanou úpravou. Napravovat v 
minulosti špatně zasmluvněné záležitosti zákonnou normou rozhodně není 
standardní. Naopak vůči právnímu řádu považujeme tento způsob zjednávání 
náprav za velmi chaotický. 
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V Praze dne 21. října 2020 
Vypracoval: Ing. Blanka Rezková Podpis:  


