
Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

586/1992 Sb.  

ZÁKON 

České národní rady  

ze dne 20. listopadu 1992  

o daních z příjmů  

 

 

§ 16  

Sazba daně  

 Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) 

a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 

15 %.  

 Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) 

a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 

          Ze základu daně           Daň 

        od Kč     do Kč 

                  0         132 200                               9 % 

        132 200        336 000   11 800 Kč + 15 %     ze základu přesahujícího   132 200 Kč 

        336 000     1 000 800        50 400 Kč + 25 %                          - „ -                   336 000 Kč 

     1 000 800        a více         250 200 Kč + 35 %                          - „ -                1 000 800 Kč 
 

§ 16a  

Solidární zvýšení daně  

 (1) Při výpočtu podle § 16 se daň zvýší o solidární zvýšení daně.  

 (2) Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi  

a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně 

     podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a  

b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální 

     zabezpečení.  

 (3) Vykáže-li poplatník u příjmů ze samostatné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni pro 

účely odstavce 2 písm. a) snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6.  

  

§ 21  

Sazba a výpočet daně  

 (1) Sazba daně činí 19 %, pokud v odstavcích 2 a 3 není stanoveno jinak. Daň se 

vypočte jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné 

položky od základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně.  

 (1) Sazba daně činí 19 % u společnosti, jejíž roční zisk zjištěný v účetnictví 

dosahuje do 10 mil. Kč a 25 % u společnosti, jejíž roční zisk zjištěný v účetnictví 

dosahuje více jak 10  mil. Kč, pokud v odstavcích 2 a 3 není stanoveno jinak. Daň se 

vypočte jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně 

a o odčitatelné položky od základu daně, který se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů 
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a sazba daně. 

 (2) Sazba daně činí u základního investičního fondu 5 %.  

 (3) Sazba daně činí 0 % u fondu penzijní společnosti nebo u instituce penzijního 

pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy 

obdobné fondům penzijního pojištění.  

 (4) Sazba daně 15 % se vztahuje na samostatný základ daně podle § 20b zaokrouhlený 

na celé tisícikoruny dolů.  

 (5) U poplatníka daně z příjmu právnických osob, který je pouze část zdaňovacího 

období základním investičním fondem, se použije sazba daně podle odstavce 2 jen na část 

základu daně připadající na část zdaňovacího období, ve které byl základním investičním 

fondem, stanovenou podle § 20a.  

 (6) Pro stanovení daně se použije sazba daně podle předchozích odstavců účinná 

k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.  

  

 

§ 38h  

Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

 (1) Plátce daně vypočte zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

(dále jen "záloha") ze základu pro výpočet zálohy. Tato záloha se spravuje jako daň podle 

daňového řádu. Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný 

nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma příjmů 

zdanitelných daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 a příjmů, které nejsou 

předmětem daně  

a) snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny, a  

b) zvýšený o povinné pojistné.  

 (2) Záloha ze základu pro výpočet zálohy, zaokrouhleného do 100 Kč na celé koruny 

nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, za kalendářní měsíc činí 15 %.  

(2) Záloha ze základu pro výpočet zálohy, zaokrouhleného do 100 Kč na celé 

koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, za kalendářní měsíc činí: 

          Ze základu daně           Daň 

        od Kč     do Kč 

                  0         11 000                                 9 % 

        11 000          28 000       990 Kč + 15 %     ze základu přesahujícího    11 000 Kč 

        28 000          83 400           4 200 Kč + 25 %                         - „ -                    28 000 Kč 

        83 400          a více          20 850 Kč + 35 %                          - „ -                    83 400 Kč 

 (3) Zálohy vypočtené podle odstavce 2 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.  

 (4) Vypočtenou zálohu plátce daně, u kterého poplatník podepsal na příslušné 

zdaňovací období prohlášení podle § 38k odst. 4, nejprve sníží o prokázanou částku měsíční 

slevy na dani podle § 35ba a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění 

(dále jen "záloha po slevě").  

 (5) Plátce daně, u kterého poplatník nepodepsal na příslušné zdaňovací období 

prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, vypočte zálohu podle odstavců 2 a 3, pokud nejde 

o příjmy zdaněné daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 odst. 2 nebo § 36 odst. 1 

písm. a). U poplatníka, který u plátce nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, se při 

výpočtu zálohy nepřihlédne k měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému 
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zvýhodnění.  

 (6) K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na 

dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a g) přihlédne plátce daně za podmínek stanovených 

v § 38k odst. 5 až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.  

 (7) Plátce daně srazí zálohu při výplatě nebo připsání příjmů ze závislé činnosti (dále 

jen "mzda") poplatníkovi k dobru bez ohledu na to, za kterou dobu se mzda vyplácí. Provádí-

li plátce zúčtování mezd měsíčně nebo pravidelně za delší časové období, srazí zálohu při 

zúčtování mzdy. Mzdy plynoucí do konce ledna za uplynulé zdaňovací období se zahrnují do 

základu pro výpočet zálohy v tomto období.  

 (8) Plátce daně, který vyplácí ve zdaňovacím období poplatníkovi mzdu najednou za 

více kalendářních měsíců téhož zdaňovacího období, vypočte zálohu tak, jako by byla 

vyplacena v jednotlivých měsících, je-li tento způsob výpočtu zálohy pro poplatníka 

výhodnější a neuplatnil-li poplatník ve zdaňovacím období u plátce daně dosud měsíční 

daňové zvýhodnění podle § 35d odst. 2. Při použití tohoto způsobu nelze použít zdanění podle 

§ 6 odst. 4.  

 (9) Nepožádá-li poplatník o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, je 

sraženými zálohami ze mzdy jeho daňová povinnost splněna, pokud není povinen podat 

přiznání podle § 38g.  

 (10) Plátce odvede úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být jako zálohy 

na daň sraženy, nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy 

vznikla. Z příjmů vyplacených poplatníkovi prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm 

v zahraničí (§ 6 odst. 2) s výjimkou osoby se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě 

Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, která má na území České 

republiky organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na 

základě povolení podle zákona upravujícího zaměstnanost, odvede plátce úhrn částek, které 

měly být jako zálohy na daň sraženy, nejpozději do 20. dne po uplynutí kalendářního měsíce, 

v němž o dluhu účtuje v souladu s platnými účetními předpisy. Správce daně může stanovit 

lhůtu pro odvod záloh jinak, lhůta však nesmí přesáhnout poslední den kalendářního měsíce,  

v němž povinnost srazit zálohy vznikla.  

 (11) Plátce nemá povinnost srážet zálohy na daň podle předchozích odstavců 

v případě, že mzda jde k tíži stálé provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 a v § 17 

odst. 3 umístěné v zahraničí.  

 (12) Správce daně může na žádost plátce zrušit povinnost srážet zálohy na daň podle 

předchozích odstavců z příjmů ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí.  

 (13) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se při stanovení záloh nepřihlédne ke slevě 

na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) ani k daňovému zvýhodnění.  

 (14) Dojde-li u poplatníka ke vzniku samostatného základu daně pro zdanění podle 

§ 36 a současně ke vzniku základu pro výpočet zálohy na daň, zvýší se při dosažení 

maximálního vyměřovacího základu pojistného podle zákona o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo zákona o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění
21)

, o povinné pojistné nejdříve základ pro výpočet zálohy na daň.  

(15) Pokud dochází ke srážce záloh nebo daně podle zvláštní sazby z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti v organizační jednotce plátce daně, je tato organizační jednotka 

plátcovou pokladnou
39g)

, jestliže jsou v této organizační jednotce k dispozici doklady 

nezbytné pro provedení srážky záloh nebo daně a její kontrolu. Povinnost plátce daně 

vypočítat zálohu nebo daň podle zvláštní sazby u poplatníka z úhrnu jeho příjmů ze závislé 
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činnosti za kalendářní měsíc tím ale zůstává zachována. Je-li k tomu příslušných více 

plátcových pokladen nebo mzdových účtáren téhož plátce daně, zdaněním příjmů poplatníka 

pověří plátce daně jednu z nich, a jedná-li se o poplatníka, který má u plátce daně na 

zdaňovací období podepsané prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, pověří plátce daně 

zdaněním příjmů mzdovou účtárnu, u níž má poplatník toto prohlášení k dani podepsáno. 

 

§ 38ha  

Solidární zvýšení daně u zálohy  

 (1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.  

 (2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi  

a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a  

b) 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální 

    zabezpečení.  

 (3) Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající rozdílu 

podle odstavce 2.  

 

Čl. II zákona č. …../2016 Sb. 

Přechodná ustanovení 

 Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon 

č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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235/2004 Sb.  

ZÁKON 

ze dne 1. dubna 2004  

o dani z přidané hodnoty  

 

 

§ 37  

 

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby  

 (1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může 

zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou 

korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně 

daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.  

 (2) Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně 

daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se 

vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15  

v případě první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně číslo 5 

v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený 

koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle 

odstavce 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za 

zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.  

 

Sazby daně 

§ 47  

Sazby daně u zdanitelného plnění  

 (1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje  

a) základní sazba daně ve výši 21 %,  

b) první snížená sazba daně ve výši 15  5%. , nebo  

c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.  

 (2) U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti 

přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto 

zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.  

 (3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží 

uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje první snížená sazba daně. U zboží 

uvedeného v příloze č. 3a se uplatňuje druhá snížená sazba daně. U zboží uvedeného 

v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje snížená sazba daně. 

 (4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U služeb 

uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně.  

 (5) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy 

zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena 

možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.  

 (6) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených 

v příloze č. 4 se uplatňuje první snížená sazba daně.  

 (7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy 
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zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního 

sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.  

 (8) U základu daně podle § 36 odst. 10 vztahujícímu se k vratným obalům se použije 

sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.  

  

§ 47a  

 Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění  

 Předmětem závazného posouzení je určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby 

daně správně zařazeno do základní, první nebo druhé snížené sazby daně podle § 47 odst. 1.  

Předmětem závazného posouzení je určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska 

sazby daně správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1.  

 

§ 48  

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení  

 (1) První Snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních 

prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro 

sociální bydlení.  

 (2) Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí  

a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,  

b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,  

c) stavba, která  

    1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a  

    2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo 

        rodinného domu,  

d) obytný prostor,  

e) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve stejné 

stavbě pevně spojené se zemí.  

 (3) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro 

účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené 

se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou 

není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.  

 (4) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí soubor místností, 

popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním 

a vybavením odpovídá požadavkům na trvalé bydlení.  

 (5) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí  

a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž 

     není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m
2
,  

b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož 

     podlahová plocha nepřesahuje 350 m
2
,  

c) obytný prostor pro sociální bydlení,  

d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona 

     upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních 

     zaměstnanců,  

e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách,  

f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně 
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    výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon ústavní 

    výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovnou péči ve 

    školských zařízeních,  

g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle právních 

    předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení,  

h) dětské domovy pro děti do 3 let věku,  

i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče 

    poskytující péči podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí,  

j) speciální lůžková zařízení hospicového typu,  

k) domovy péče o válečné veterány,  

l) jiná stavba, která  

   1. slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) a  

   2. je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek.  

 (6) Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty 

rozumí  

a) obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m
2
,  

b) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene a), která se nachází ve stejné 

     stavbě pevně spojené se zemí.  

  

§ 48a  

zrušen 

 

§ 49  

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení  

 (1) První Snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací 

spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení.  

 (2) První Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních 

prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení.  

 (3) První Snížená sazba daně se uplatní u dodání  

a) stavby pro sociální bydlení,  

b) pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,  

c) práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo  

d) jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení.  

 

 

Příloha 3  

Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně  

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kód nomenklatury  

celního sazebníku                                         Název zboží 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

01-05, 07-23, 25          - Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním  

                            předpisem70) a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny  

                            a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle  

                            používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. 

                            Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203-2208   

                            a zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které je zahrnuto 
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                            v příloze č. 3a 

06                          Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané 

                            květiny a dekorativní listoví. .... 
 

  

Příloha 3a  

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně  
 
 

0801, 1101 až 1106, 1201, - Mlýnské výrobky, a to: 

1204, 1206 až 1208, 1212,   - z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy 

1214, 2004, 2005              nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 

                            - z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy 

                              nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12 

                            - z brambor 

                            - ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů 

                              nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8. 

                            - Směsi těchto mlýnských výrobků 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

1107 až 1109, 1903, 3505  - Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků. ... 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Čl. IV zákona č. …./2016 Sb. 

Přechodná ustanovení 

 Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, 

se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 
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