
Platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,   v značením 

nav hovan ch změn 
 

§ 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, 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 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,  dale 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  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 3 000 Kč a hodnota  odběru  orgánu od žijícího dárce se oceňuje 

částkou 20 000 Kč. Hodnota jednoho odbě u k vetvo n ch buněk,   v jimkou úh ad  

p okázan ch ce tovních nákladů  pojen ch   odbě em,  e oceňuje čá tkou 20 000 Kč. 

Skutečno t, že f zická o oba v toupila do Če kého ná odního  egi t u dá ců ko tní dřeně 

nebo do Če kého  egi t u dá ců k vetvo n ch buněk,  e oceňuje čá tkou 8 000 Kč; ná ok 

na tento odpočet lze uplatnit pouze jednou za života f zické o ob . 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. 
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