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Senát zablokoval daňové změny schválené 
Poslaneckou sněmovnou 

Senát dnes zamítl daňové změny související s rekodifikací soukromého práva (nový občanský zákoník), 
které ještě před svým rozpuštěním schválila Poslanecká sněmovna. Senát nesouhlasil se všemi 
navrhovanými změnami a vzhledem k rozpuštění Poslanecké sněmovny, a tedy praktické nemožnosti 
navrhnout dílčí změny, se rozhodnul zablokovat přijetí celé novely. Celý legislativní proces proto musí 
začít znovu. 

V současné době se nabízejí dvě možnosti, jak by bylo možné dosáhnout nutných legislativních změn tak, 
aby daňové zákony odpovídaly realitě nového občanského zákoníku.  
 
Senát může na základě návrhu vlády přijmout zákonné opatření Senátu, které má sílu zákona. Zákonná 
opatření nahrazují zákony, a aby byla nadále platná, musí je nová Poslanecká sněmovna schválit  
na své první schůzi. 
 
Druhou možností je počkat, až bude zvolena nová Poslanecká sněmovna, které vláda předloží návrh 
zákona k řádnému projednání.  
 
V takovém případě by zákon s největší pravděpodobností nemusel být přijat do konce roku.  
Proto se zdá být pravděpodobnější varianta zákonného opatření Senátu. 
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