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V. 

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 
 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších přepisů 

 

§ 12 

 

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro 

 a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu,    

 včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, 

 b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci  

 obyvatel a rodná čísla, 

c) shromažďovací právo a sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 

d) veřejné sbírky, 

e) archivnictví a spisovou službu, 

f) zbraně a střelivo, 

g) požární ochranu, 

h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, 

i) územní členění státu, 

j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování, 

uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů, 

k) státní symboly, 

l) volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky, 

do Evropského parlamentu konané na území České republiky a volbu prezidenta republiky, 

m) krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný 

systém, 

n) oblast elektronického podpisu, 

o) oblast informačních systémů veřejné správy. 

  

 (2) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního 

trestání, spisové služby a postupů podle kontrolního řádu. 

  

 (3) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti organizace a výkonu veřejné 

správy. 

  

 (4) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti služebního poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů a státní služby. 

  

 (5) Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační sítě pro Policii České republiky, složky 

integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy a provozuje informační 

systém pro nakládání s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné moci. 

  

 (6) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu pro informační a komunikační 

technologie. 

 

 (7) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti evropských politických 

stran a evropských politických nadací se sídlem na území České republiky. 
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Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění, ve znění pozdějších přepisů 

 

§ 15 

 

Nezdanitelná část základu daně 

 

 (1) Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, 

krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České 

republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního 

zákona,14e) a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, 

na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich 

zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské 

pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým 

stranám a politickým hnutím, politickým hnutím, evropským politickým stranám 

nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm 

na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy 

a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince 

ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám 

s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly 

poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými 

dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu 4j), na zdravotnické 

prostředky114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní 

pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto 

osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění 

ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně 

se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, 

ke  které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 

hospodářský prostor. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Jako bezúplatné 

plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, 

kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích 

složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady 

prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 2000 Kč a hodnota 

odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se 

použije i pro bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem 

nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 

hospodářský prostor než České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel 

bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené tímto zákonem. Poskytnou-li bezúplatné 

plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba 

poměrnou částí. 

 

______________________  
4j) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
14e) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách). 
114) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 19 

 

Osvobození od daně 

 

 (1) Od daně jsou osvobozeny 

 a) členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý 

1. zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou 

k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti, 

2. spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, nebo evropskou politickou nadací, 

3. odborovou organizací, 

4. politickou stranou nebo politickým hnutím, politickým hnutím nebo evropskou 

politickou stranou, 

5. profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou Hospodářské komory České 

republiky a Agrární komory České republiky, 

b) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných 

církví a náboženských společností, 

c) příjem z nájemného družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a z úhrady 

za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na základě 

nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem; obdobně to platí pro společnost 

s ručením omezeným a jejího společníka a pro spolek a jeho člena, 

d) příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, plynoucí 

1. fondu penzijní společnosti, 

2. instituci penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů podle 

odstavce 6, s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy 

obdobné fondům penzijního pojištění, 

e) příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy,19) 

 f) příjem České národní banky, příjem Garančního systému finančního trhu a příjem fondu 

ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího ozdravné postupy 

a řešení krize na finančním trhu, 

g) výnos z operací na finančním trhu s prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu 

podle rozpočtových pravidel, 

h) příjmy plynoucí z odpisu dluhů při oddlužení nebo reorganizaci provedené podle 

zvláštního právního předpisu 19a), pokud jsou podle zvláštního právního předpisu 20) 

zaúčtovány ve prospěch výnosů, 

i) úrokové příjmy poplatníků uvedených v § 17 odst. 4, které jim plynou z dluhopisů 

vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou, 

j) příjmy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., plynoucí z prodeje 

cenných papírů v majetku fondu, 

k) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k doplnění 

vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše, 

l) příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem, které jsou vedeny Ministerstvem 

financí na zvláštních účtech podle zvláštního právního předpisu125) a příjmy plynoucí 

z nakládání s prostředky těchto zvláštních účtů na finančním trhu, a dále příjmy plynoucí 

z práv, která přešla ze zaniklé České konsolidační agentury na stát podle zvláštního právního 

předpisu, a příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé České inkasní, s.r.o., nebo 

ze zrušeného Zajišťovacího fondu družstevních záložen na stát, 

m) příjem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, 

n) příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně 49) a z úroků z přeplatků zaviněných 

orgánem sociálního zabezpečení,50) 
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o) příjem Zajišťovacího fondu, 

p) výnos z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu podle atomového zákona, 

r) výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem, z majetku vloženého do nadační 

jistiny a příjem z jeho prodeje, pokud tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace 

zřízena, a pokud se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se zákonem, 

s) příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, 

t) příjmy z úroků plynoucí zdravotní pojišťovně zřízené zvláštním právním předpisem nebo 

podle zvláštního právního předpisu 17e) z vkladů u bank, pokud jsou vložené prostředky 

získány ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, 

u) příjmy regionální rady regionu soudržnosti stanovené zvláštním právním předpisem 124), 

v) příjmy fondu Energetického regulačního úřadu z příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty 

držitele licence plnícího povinnost dodávky nad rámec licence,85) 

w) úrokové příjmy Česko-německého fondu budoucnosti, 

x) úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy, samosprávy a subjektu pověřenému 

Ministerstvem financí zabezpečováním realizace programů pomoci Evropských společenství, 

a to z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků poskytnutých České 

republice Evropskými společenstvími, a dále úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy 

a samosprávy z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků poskytnutých 

České republice Světovou bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou 

investiční bankou, 

 y) úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky 14e) pořádané k účelům vymezeným 

v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8, 

z) příjem Vinařského fondu stanovený zákonem upravujícím vinohradnictví a vinařství, 

za) příjem z podpory od Vinařského fondu, 

zb) příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle 

zvláštního právního předpisu,4h) 

zc) příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren podle zákona upravujícího 

odpady plynoucí provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, 

zpracování, využití a odstranění elektrozařízení nebo oddělený sběr, zpracování, využití 

a odstranění elektroodpadu, pokud jsou zaregistrováni podle zákona upravujícího odpady; 

osvobození lze uplatnit za předpokladu použití příspěvků pouze na zpracování elektroodpadů 

a odpadu ze solárních panelů a nezbytných nákladů souvisejících s tímto účelem s výjimkou 

nákladů na zřízení sběrného místa provozovatele solární elektrárny, 

zd) ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů 12a), 

ze) příjmy z 

1. podílu na zisku, vyplácené dceřinou společností, která je poplatníkem uvedeným 

v § 17 odst. 3, mateřské společnosti, 

2. převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi 

uvedenému v § 17 odst. 3 nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského 

státu Evropské unie než České republiky, 

zf) příjmy mateřské společnosti při snížení základního kapitálu dceřiné společnosti, 

a to nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie 

při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti podle zvláštního právního 

předpisu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; 

obdobně se postupuje u příjmů mateřské společnosti z rozpuštění rezervního fondu nebo 

obdobného fondu dceřiné společnosti, 

zg) zisk převáděný řídící nebo ovládající osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo 

ovládací smlouvy, jedná-li se o příjmy plynoucí od dceřiné společnosti mateřské společnosti, 
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zh) příjem mimo stojícího společníka z vyrovnání na základě smlouvy o převodu zisku nebo 

ovládací smlouvy, pokud je tento mimo stojící společník mateřskou společností ve vztahu 

k ovládané nebo řízené osobě, 

zi) příjmy z podílu na zisku, plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem 

jiného členského státu Evropské unie než České republiky, mateřské společnosti, která 

je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, a stálé provozovně mateřské společnosti, která 

je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 a je umístěna na území České republiky. Toto 

se nevztahuje na podíly na likvidačním zůstatku, vypořádací podíly a podíly na zisku 

vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci, 

zj) licenční poplatky plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného 

členského státu Evropské unie než České republiky, od 

1. obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo 

2. stálé provozovny obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu 

Evropské unie než České republiky, na území České republiky, 

zk) úrok z úvěrového finančního nástroje plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým 

rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, od obchodní 

korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo od stálé provozovny obchodní 

korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České 

republiky, umístěné na území České republiky; úvěrovým finančním nástrojem se pro účely 

tohoto zákona rozumí závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných 

nebo poskytnutých peněžních prostředků; úvěrovým finančním nástrojem je vždy 

1. úvěr, 

2. zápůjčka, 

3. dluhopis, 

4. vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a 

5. směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky. 

zl) výnosy z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle zvláštního 

právního předpisu 22a) a výnosy ze státních dluhopisů pořízených z prostředků zvláštního 

vázaného účtu v bance podle zvláštního právního předpisu 22a) a vedených na samostatném 

účtu u České národní banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři, 

na který Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí převede evidence 

Střediska cenných papírů (dále jen "centrální depozitář"), v případě, stanou-li se příjmem 

zvláštního vázaného účtu podle zvláštního právního předpisu 22a), 

zm) příjmy Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních 

biopreparátů a léčiv plynoucí z úkonů vykonávaných podle zvláštního právního předpisu,112) 

zn) příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím 

státního orgánu podle zvláštního právního předpisu a příjmy plynoucí jako náhrada 

za vyvlastnění na základě zvláštního právního předpisu 4c), 

zo) bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu 

a pozemku vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě nebo osobou, která se stane vlastníkem 

nově vzniklé jednotky v tomtéž domě, 

zp) výnosy z operací na finančním trhu s peněžními prostředky státní pokladny podle 

právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla. 

 

 

______________________ 
4c) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

 4h) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), 

ve znění zákona č 436/2004 Sb.  

 4i) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon 

o zoologických zahradách).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNALBA8NZ6)

aspi://module='ASPI'&link='13/1997%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='198/2002%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='436/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='162/2003%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 

6 

 

 9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením.  

 12) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.  

 12a) Například nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, 

ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších 

předpisů.  

 14e) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).  

 17e) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 19) Např. zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.  

 19a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

 22a) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

 49) § 64 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.  

 50) § 17 odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

 82) § 18 a násl. zákoníku práce.  

 85) § 14 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a  o změně některých zákonů (energetický zákon).  

 93) Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 

společností z různých členských států.  

 Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, 

částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při 

přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy.  

 Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků 

mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 

2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.“.  

 112) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 124) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.  

 125) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické 

osoby, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým 

věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí 

při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších 

předpisů.  

 136) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, 

ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009. 

 

 

§ 20 

 

Základ daně a položky snižující základ daně 

 

 

(8) Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění 

poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na 

území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek 

podle zvláštního zákona,14e) a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, 

školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat 

a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, 

náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, 

a politickým stranám a politickým hnutím, politickým hnutím, evropským politickým 

stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, dále fyzickým osobám 
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s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které 

provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených 

druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území 

České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního 

důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči 

jiné osoby podle zvláštního právního předpisu 4j), na zdravotnické prostředky 114) nejvýše do 

částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona 

upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky 

nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání 

a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč. Obdobně 

se postupuje u bezúplatného plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, 

ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 

hospodářský prostor. U hmotného nebo nehmotného majetku je hodnotou bezúplatného plnění 

nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená 

v účetnictví podle zvláštního právního předpisu 20) u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst 

nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. Do limitů pro tento odpočet 

se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu 

z loterií a jiných podobných her. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní 

poplatníci. 

______________________ 
14e) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).  
114) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. 
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
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