
1

UVU ČR

Od: uvucr@nextra.cz
Odesláno: 24. září 2003 12:48
Komu: undisclosed-recipients: ;
Předmět: E-35 INFO UVU CR - Reforma verejnych financi a UVU CR (2)

24. 9. 2003
E-INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY - ZKUŠEBNÍ VERZE
35
* * *

REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ A UVU ČR (2)

Sdělujeme, že návrh na změnu zákona o daních z příjmů (viz předešlá informace, E-33) 
byl úředním postupem předán k vyřízení Ministerstvu financí. V odpovědi z 30.7.2003 je 
konstatováno, že ze strany vlády byl návrh daňového zákona předložen sněmovně a nebude 
již měněn. Náš podnět je zaregistrován pro přípravu změny daňového zákona s 
předpokládanou platností od 1. 1. 2006. Za tohoto stavu podala UVU ČR zjednodušený 
návrh (2) http://www.uvucr.cz/aktualni/reforma_navrh_upravy_zakona_o_dani_z_prijmu_
2.htm, který sjednocuje dočasně v § 7, odst. 9 daňového zákona sazbu bodů a) a b) a 
jehož přijetí by znamenalo zvýšení paušální sazby pro umělce z 30 % na 50 %.
Současně studiem vládního návrhu změn zákona o daních z příjmů bylo zjištěno, že nově 
má být v zákoně výslovně uvedeno, že zaplacené členské příspěvky odborovým organizacím 
(fyzické osoby) i zaměstnavatelským svazům mají být daňově uznatelným nákladem. 
Vynechání našich profesních organizací jsme kvalifikovali jako diskriminační a 
připravili jme další návrh (3) 
http://www.uvucr.cz/aktualni/reforma_navrh_upravy_zakona_o_dani_z_prijmu_3.htm, který 
má tuto vadu vládního návrhu odstranit. Oba nové návrhy byly projednány s řadou 
odborníků i některými poslanci, v jejichž rukou od 23. září 2003 osud zákona leží.

V přípravě: 
1. návrh zákonné úpravy určení 3 % rozpočtovaných nákladů stavebních investic z 
veřejných zdrojů na kultivaci veřejného prostoru (umělecká díla)
2. návrh zákonné úpravy možnosti nákupu uměleckých děl ke kultivaci veřejného prostoru 
jako nákladové položky

Všechny citované dokumenty jsou přístupné na naší internetové adrese 
http://www.uvucr.cz/aktualni/reforma_verejnych_financi.htm
Děkujeme za Vaše náměty a připomínky (mailto:uvucr@nextra.cz).

* * *

Předešlé E-INFORMACE UVU ČR jsou přístupny na 
http://www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm
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