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Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 
 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

§ 277  
(1) Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha 

na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, 
pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen "srážené částky"). Srážené 
částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá 
mzda zjišťuje.  

(2) Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec 
vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky 
poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při 
pracovních cestách. 

 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky ve znění pozdějších předpisů 

§ 4  
(1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, 

státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh, regulaci 
vydávání elektronických peněz a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou 
výkonu dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky, pro 
zavedení jednotné měny euro na území České republiky, pro platební styk, daně, pojistné na 
důchodové spoření, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, přezkoumání 
hospodaření územních samosprávných celků, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci 
devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, 
pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku 
státu, příspěvek ke stavebnímu spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění, ceny a pro 
činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vnitrostátní koordinaci při 
uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, 
ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, posuzuje dovoz subvencovaných 
výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.  

(2) Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou připravuje a předkládá vládě 
návrhy zákonných úprav v oblasti měny a peněžního oběhu a návrhy zákonných úprav, 
kterými se upravují postavení, působnost, organizace a činnost České národní banky, s 
výjimkou dohledu nad finančním trhem, platebním stykem a vydáváním elektronických 
peněz. 

(3) Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a 
finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské 
unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší 
výlučně České národní bance.  

(4) Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci.  
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(5) Ministerstvo financí zjišťuje účetní záznamy pro potřeby státu včetně sestavování 
účetních výkazů za Českou republiku podle zákona upravujícího účetnictví. 

 

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

§ 1  
 
 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah a způsob vedení 
účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro 
potřeby státu.  
  
 (2) Tento zákon se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou  
  
a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,  
  
b) zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle 
kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, 
pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních 
právních předpisů,  
  
c) organizační složky státu,  
  
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,  
  
e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z 
přidané hodnoty,1a) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v 
rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok 
částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.  
  
f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,  
  
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, 
pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v 
písmenech a) až f) nebo h) až l),  
  
h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,  
  
i) svěřenské fondy podle občanského zákoníku,  
  
j) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření 
a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,  
  
k) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a 
investiční fondy, nebo  
  
l) ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které 
jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.  
 Ustanovení písmen d) až h) se použijí i pro zahraniční fyzické osoby. Tento zákon se 
vztahuje také na osoby odpovědné za vedení účetnictví podle § 4a.  
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Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 16c  
Registr pojištěnců  

 
 (1) Registr pojištěnců slouží k plnění úkolů České správy sociálního zabezpečení 
vyplývajících pro ni v sociálním zabezpečení z práva Evropských společenství73d) a z 
mezinárodních smluv a k provádění sociálního zabezpečení.  
  
 (2) Registr pojištěnců obsahuje tyto údaje o osobách účastných důchodového pojištění 
z důvodu výdělečné činnosti a dobrovolné účasti na důchodovém pojištění:   
a) jméno a současné příjmení,   
b) rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,  
c) datum a místo narození a datum úmrtí pojištěnce,   
d) pohlaví,   
e) rodné číslo,   
f) státní občanství,   
g) adresu místa trvalého pobytu, a jde-li o cizí státní příslušníky, též adresu pobytu na území 

České republiky,  
h) vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění a na důchodovém pojištění a údaj o tom, 

jde-li o povinnou nebo dobrovolnou účast,   
i) druh výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění a na důchodovém 

pojištění,   
j) název a sídlo zaměstnavatele,   
k) identifikační číslo osoby zaměstnavatele, popřípadě individuální číslo zaměstnavatele,   
l) variabilní symbol plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti,   
m) název a adresu cizozemského nositele pojištění,   
n) cizozemské číslo pojištění,   
o) další údaje, vyplývá-li jejich evidování z požadavků práva Evropských společenství73d) a z 

mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení,   
p) datum vstupu do zaměstnání a skončení zaměstnání,  
q) dobu důchodového pojištění a dobu důchodového spoření,   
r) vyměřovací základy pojištěnce pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní 

roky,   
s) doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu vylučují,   
t) doby důchodového pojištění (včetně náhradních dob) sdělené cizozemským nositelem 

pojištění,   
u) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu zákonného zástupce nebo 

opatrovníka nebo zvláštního příjemce. , 
v) dobu důchodového spoření a výši zaplaceného doplatku na pojistném na důchodové 

pojištění s uvedením dne, kdy byl tento doplatek zaplacen. 
  
 (3) Údaje, které získaly o pojištěncích a jejich zaměstnavatelích orgány sociálního 
zabezpečení, slouží též orgánům provádějícím nemocenské pojištění.  
  
____________________ 
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73d) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o 
koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 
883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 
1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 
2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na 
státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich 
státní příslušnosti.   

 
§ 39  

Předkládání evidenčního listu  
 
 (1) Evidenční listy se předkládají České správě sociálního zabezpečení 
prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar 
zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd. Jsou-li evidenční listy vedeny způsobem 
stanoveným v § 123e odst. 2 a zasílány v elektronické podobě formou datové zprávy, 
předkládají se přímo České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím datové schránky 
nebo elektronické adresy podatelny. Jde-li o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního 
zaměstnance podle služebního zákona zákona o státní službě, nebo o občana, jemuž vznikl 
nárok na důchod z důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil, předkládá se evidenční 
list orgánům ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, podle toho, který orgán je příslušný k 
rozhodování o dávkách důchodového pojištění.  
  
 (2) Zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list do 30 dnů  
a) ode dne zápisu údajů do evidenčního listu podle § 38 odst. 4; skončilo-li zaměstnání před 

31. prosincem a je nepochybné, že občan nejpozději do 3 měsíců opět ve stejném 
kalendářním roce do zaměstnání u stejného zaměstnavatele vstoupí, nemusí být evidenční 
list předložen a lze pokračovat v záznamech na dřívějším evidenčním listu,   

b) ode dne svého zániku.  
  
 (3) Evidenční list je zaměstnavatel povinen předložit orgánu sociálního zabezpečení 
vždy na základě jeho výzvy, a to do 8 dnů ode dne obdržení výzvy.  
  
 (4) Při úmrtí občana se předkládá evidenční list  
a) na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené,   
b) do 3 měsíců od úmrtí, nebyl-li evidenční list vyžádán podle písmene a).  
  
 (5) Zůstane-li občan v zaměstnání i poté, co požádal o invalidní důchod, založí pro něj 
zaměstnavatel nový evidenční list.  
  
 (6) Evidenční listy se předkládají na tiskopisech vydaných orgány sociálního 
zabezpečení nebo způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 a 3.  
  

 
§ 52  

 
 (1) Přihlášky k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění podle § 6 zákona o 
důchodovém pojištění se podávají na předepsaných tiskopisech.  
  
 (2) Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění může podat kdykoliv odhlášku z 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WRKQGFQ)



5 
 

účasti na důchodovém pojištění; účast na důchodovém pojištění zaniká ke dni podání 
odhlášky z účasti na důchodovém pojištění nebo ke dni v budoucnu, pokud je tento den v 
odhlášce uveden; pokud občan nezaplatil pojistné na důchodové pojištění za období přede 
dnem podání odhlášky, může se odhlásit i zpětně za toto období nebo jeho část. Občan 
dobrovolně účastný důchodového pojištění podle § 6 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění 
je povinen podat odhlášku z účasti na důchodovém pojištění, přestaly-li být splněny 
podmínky pro tuto účast, a to do osmi dnů; pokud tento občan nepodá v této lhůtě odhlášku z 
účasti na důchodovém pojištění, považuje se za osobu účastnou důchodového pojištění osob 
dobrovolně účastných důchodového pojištění podle § 6 odst. 2 zákona o důchodovém 
pojištění, pokud již neuplynula lhůta uvedená v tomto ustanovení. Odhláška musí mít 
písemnou formu.  
  
 (3) Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění je povinen písemně ohlásit 
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů uvedených na přihlášce k 
dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení 
sdělit skutečnosti rozhodné pro provádění tohoto pojištění, a to do 8 dnů ode dne této změny 
nebo ode dne doručení této výzvy.  
  
 (4) Občan účastný důchodového spoření je povinen při podání přihlášky k dobrovolné 
účasti na důchodovém pojištění uvést, že je účasten důchodového spoření podle zákona 
upravujícího důchodové spoření; stane-li se účastníkem důchodového spoření až po podání 
této přihlášky, sdělí uvedenou skutečnost ve lhůtě podle odstavce 3.  
  

§ 83  
 
 (1) Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku 
důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan 
nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost 
občana doložena potřebnými doklady. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna 
občana při sepisování žádosti o dávku důchodového pojištění informovat o výši nákladů na 
výplatu dávky v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence; tato povinnost neplatí v 
případě uvedeném v § 64 odst. 4 větě druhé zákona o důchodovém pojištění. Věta první a 
druhá platí obdobně pro věznici a ústavy pro výkon zabezpečovací detence, pokud jsou podle 
§ 82 odst. 3 příslušné k sepsání žádosti o dávku důchodového pojištění.  
  
 (2) Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy 
sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně této 
správě, zda   
a) provádí z příjmu žadatele o dávku důchodového pojištění srážky na základě nařízeného 

soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z důchodu 
uzavřené podle občanského zákoníku, označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal, a číslo 
jednací tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné 
výživné a jaká je jeho výše,  

b) trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni, od něhož občan žádá o 
přiznání tohoto důchodu, a na jakou dobu byl tento vztah sjednán, je-li podmínkou výplaty 
starobního důchodu sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou,   

c) vyplácí náhradu mzdy, platu nebo odměny nebo snížený plat (sníženou odměnu) v době 
prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 
kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a datum vzniku této 
neschopnosti nebo datum, od něhož byla nařízena karanténa.  
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 (3) V žádosti o dávku důchodového pojištění může občan požádat, aby se doby 
uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až k) zákona o důchodovém pojištění považovaly 
podle § 16 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění za vyloučené doby. V žádosti podle věty 
první se uvádí, kterých dob a kterých kalendářních roků se má postup podle § 16 odst. 8 
zákona o důchodovém pojištění týkat.  
  
 (4) V žádosti o přiznání starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 5 
zákona o důchodovém pojištění, je občan, který byl účastníkem důchodového spoření podle 
jiného právního předpisu75), povinen uvést způsob stanovení procentní výměry podle § 35 
odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o důchodovém pojištění. Zvolí-li občan způsob stanovení 
procentní výměry podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona o důchodovém pojištění, je zároveň 
povinen vyjádřit v žádosti o přiznání tohoto důchodu svůj souhlas s převodem 60 % 
prostředků naspořených v důchodovém spoření ve prospěch státního rozpočtu; Česká správa 
sociálního zabezpečení je na základě tohoto souhlasu občana povinna neprodleně vyzvat 
penzijní společnost, u níž je občan účastníkem důchodového spoření, k tomuto převodu. 
Obdobnou povinnost mají i orgány sociálního zabezpečení uvedené v § 9.  
  

(4) V žádosti o přiznání starobního důchodu je občan povinen uvést, zda byl nebo 
nebyl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření. 

 
____________________ 
75) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. 
 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

§ 4 
 Osvobození od daně 

(1) Od daně se osvobozuje  

a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, 
která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího 
pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před 
prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný 
než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl 
bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na 
uspokojení bytové potřeby; pro osvobození příjmu plynoucího manželům z jejich společného 
jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, 
kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z 
manželů; osvobození se nevztahuje na příjem z  

1. prodeje těchto nemovitých věcí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního 
majetku, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku,  
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2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného v době do 2 let od 
nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem,  

3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného v době do 2 let od 
jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od 
tohoto nabytí nebo po 2 letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku,  

b) příjem z prodeje nemovitých věcí neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li 
doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 
let; doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve 
vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od 
zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo o dobu, po kterou 
prodávající vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci pozemkových úprav, v 
případě prodeje pozemku nabytého výměnou od pozemkového úřadu, tato doba se započítává 
i do doby, která běží od vyřazení vyměněného pozemku z obchodního majetku; osvobození se 
nevztahuje na příjem z  

1. prodeje těchto nemovitých věcí, které jsou nebo v období 5 let před prodejem 
byly zahrnuty do obchodního majetku,  

2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od nabytí 
vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 
letech od tohoto nabytí,  

3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od jejich 
vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od 
takového vyřazení,  

4.  prodeje práva stavby, není-li zřízena stavba vyhovující právu stavby, 

c) příjem z prodeje hmotné movité věci s výjimkou příjmu z prodeje  

1. cenného papíru,  

2. motorového vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba mezi jejich 
nabytím a prodejem dobu 1 roku,  

3. movité věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do 
obchodního majetku,  

d) přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, 
plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění; osvobození se 
nevztahuje na  

1. náhradu za ztrátu příjmu,  

2. náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního 
majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, v době vzniku 
škody,  
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3. náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku škody k 
nájmu,  

4. plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností, 
ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatníka,  

5. náhradu za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s nájmem, 

e) výnos z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle 
zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, stane-li se příjmem zvláštního 
vázaného účtu,  

f) příjem v podobě  

1. ceny z veřejné soutěže a obdobné ceny plynoucí ze zahraničí, pokud je v plné 
výši darována příjemcem na účely uvedené v § 15 odst. 1,  

2. ocenění v oblasti kultury podle jiných právních předpisů,  

3. ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud 
se nejedná o spotřebitelskou loterii, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní 
soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním, a to v hodnotě nepřevyšující 
10 000 Kč, 

g) příjem v podobě  

1. náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd,  

2. úplaty za prodej věci vydané v souvislosti s nápravou některých majetkových 
křivd podle právních předpisů o restituci majetku; toto osvobození se uplatní i v případě, 
jestliže v době mezi nabytím a prodejem nemovité věci došlo k vypořádání mezi 
spoluvlastníky rozdělením věci podle velikosti jejich podílů nebo jestliže v nemovité věci 
vznikly jednotky; osvobození se neuplatní u věci, která je nebo v období 5 let před prodejem 
byla zahrnuta do obchodního majetku,  

3. příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,  

4. úroku ze státního dluhopisu vydaného v souvislosti s rehabilitačním řízením o 
nápravách křivd,  

h) příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, 
důchodového pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění, peněžní pomoci 
obětem trestné činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné 
činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a 
veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona 
upravujícího důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; 
jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně 
osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, 
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která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje 
výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,  

i) dávka pro osobu se zdravotním postižením, dávka pomoci v hmotné nouzi, 
sociální služba, dávka státní sociální podpory, dávka pěstounské péče s výjimkou odměny 
pěstouna, příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo příspěvek podle jiných právních 
předpisů včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb podle jiných právních předpisů nebo 
obdobné plnění poskytované ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo 
jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby, a 
to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se 
nevyžaduje registrace podle zákona upravujícího sociální služby; jde-li však o péči o jinou 
osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše 
příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona upravujícího sociální služby,  

j) příjem ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených 
výdajů spojených s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk nebo orgánů, 
pokud se tato náhrada poskytuje podle jiných právních předpisů,  

k) příjem v podobě  

1. stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu kraje, z prostředků 
vysoké školy, veřejné výzkumné instituce nebo právnické osoby, která vykonává činnost 
střední školy nebo vyšší odborné školy,  

2. podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, pokud se nejedná o 
poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu 
blízkou tomuto poplatníkovi a jde-li o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto 
právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi, příjem v podobě podpory nebo 
příspěvku poskytnutého výlučně ke kompenzaci zdravotního postižení nebo sociálního 
vyloučení,  

3. podpory nebo příspěvku z prostředků odborové organizace,  

4. nepeněžního plnění nebo sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z 
fondu kulturních a sociálních potřeb nejbližším pozůstalým nebo sociální výpomoci 
nejbližším pozůstalým za obdobných podmínek u zaměstnavatele, u kterého se tento fond 
nezřizuje, 

l) příjem z  

1. penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze z 
doplňkového penzijního spoření, penze z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro 
případ dožití s výplatou důchodu, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo 
dožití a z důchodového pojištění, u kterých není vymezeno období jejich pobírání nebo činí 
nejméně 10 let. 
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2. invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem na dobu 
určitou, invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi podle zákona 
upravujícího doplňkové penzijní spoření, 

3. vyplacení prostředků účastníka důchodového spoření při ukončení 
důchodového spoření podle zákona o ukončení důchodového spoření, 

3. 4.  jiná plnění z pojištění osob, s výjimkou jednorázových plnění, odkupného nebo 
odbytného a penze z penzijního pojištění a z pojištění pro případ dožití, a to z pojištění pro 
případ dožití, pro případ smrti nebo dožití, z důchodového pojištění a z doplňkového 
penzijního spoření, u kterých je vymezeno období jejich pobírání, a s výjimkou jiného příjmu 
z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,  

m) plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní (náhradní) službě, 
žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě3), vojákům v záloze povolaným na cvičení a 
vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních předpisů,  

n) kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních 
sborů podle zvláštních právních předpisů3), odchodné u vojáků z povolání a příslušníků 
bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3),  

o) naturální plnění poskytované prezidentu republiky podle jiných právních 
předpisů a bývalému prezidentu republiky podle zákona upravujícího zabezpečení prezidenta 
republiky po skončení funkce,  

p) plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle 
zákona upravujícího dobrovolnickou službu,  

q) plnění z vyživovací povinnosti,  

r) příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z 
úplatného převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným 
převodem dobu 5 let; doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu se zkracuje o 
dobu, po kterou byl poplatník členem této obchodní korporace před přeměnou obchodní 
korporace; jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo 23c, doba 5 let mezi nabytím a 
úplatným převodem podílu se nepřerušuje při výměně podílů nebo přeměně obchodní 
korporace; v případě rozdělení podílu v souvislosti s jeho úplatným převodem se doba 5 let 
mezi nabytím a úplatným převodem podílu v obchodní korporaci u téhož poplatníka 
nepřerušuje, je-li rozdělením zachována celková výše podílu; osvobození se nevztahuje na  

1. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, pokud byl pořízen z 
obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho činnosti, ze které plyne příjem 
ze samostatné činnosti,  

2. příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího úplatného převodu podílu v 
obchodní korporaci v době do 5 let od jeho nabytí, i když smlouva o úplatném převodu bude 
uzavřena až po 5 letech od jeho nabytí, 
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3. příjem z budoucího úplatného převodu podílu v obchodní korporaci pořízeného 
z poplatníkova obchodního majetku, pokud příjem z tohoto úplatného převodu plyne v době 
do 5 let od ukončení činnosti poplatníka, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, i 
když smlouva o úplatném převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí tohoto podílu nebo 
od ukončení této činnosti,  

4. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení 
nabývací ceny podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo 
nabytím podílu od jiného člena, pokud k úplatnému převodu došlo do 5 let od plnění nebo 
nabytí podílu, 

s) příspěvek fyzické osobě poskytovaný podle zákona upravujícího stavební 
spoření a státní podporu stavebního spoření, 

t) dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního 
fondu, regionální rady regionu soudržnosti, podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu 
nebo příspěvek ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle zákona 
upravujícího rozpočtová pravidla anebo dotace, grant a příspěvek z prostředků Evropské unie, 
na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků 
živelní pohromy, s výjimkou dotace a příspěvku, které jsou účtovány do příjmů nebo výnosů 
podle zákona upravujícího účetnictví, 

u) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k jednotce, která nezahrnuje nebytový 
prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, jako náhrady za uvolnění bytu nebo jednotky, 
která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a dále náhrada 
(odstupné) za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, 
sklep nebo komoru, vyplacená uživateli této jednotky nebo bytu za podmínky, že poplatník 
náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do 1 
roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal; tento příjem je osvobozen i v 
případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání bytové potřeby v 
době 1 roku před jejím obdržením; přijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci 
daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo; obdobně se postupuje i u 
příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, pokud v 
souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník 
získané prostředky na uspokojení bytové potřeby; obdobně se postupuje také u příjmů z 
prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep 
nebo komoru, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště 
bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na 
uspokojení bytové potřeby,  

v) příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadající na 
podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve 
zdaňovacím období částku 100 000 Kč, 

w) příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a 
úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let, a dále 
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příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba 
mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let; doba 3 let mezi nabytím a 
úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při sloučení nebo 
splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený 
podílový fond; osvobození se nevztahuje na příjem z úplatného převodu cenného papíru, který 
je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne 
příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku; osvobození se nevztahuje 
na příjem z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, který byl nebo 
je zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze 
samostatné činnosti; při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité 
hodnotě se doba 3 let mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka 
nepřerušuje; obdobně se postupuje i při výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení 
společnosti, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo § 23c; osvobození se nevztahuje 
na příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího úplatného převodu cenného papíru, 
uskutečněného v době do 3 let od nabytí, a z budoucího úplatného převodu cenného papíru, 
který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které 
plyne příjem ze samostatné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 3 letech od 
nabytí nebo po 3 letech od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; 
obdobně se postupuje u příjmu plynoucího jako protiplnění menšinovému akcionáři při 
uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů; jedná-li se o 
kmenový list, činí doba místo 3 let 5 let,  

x) příjem plynoucí z odpisu dluhu při reorganizaci nebo při oddlužení 
provedeném podle zákona upravujícího insolvenci,  

y) příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně, orgánem sociálního 
zabezpečení a příjmy z penále z přeplatků pojistného, které příslušná zdravotní pojišťovna 
vrátila po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného,  

z) úrokové příjmy daňových nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů 
vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou, 

za) příjmy nabyvatele jednotky přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním 
prostředků z nájemného určených na financování oprav a údržby bytu, domu a jednotky podle 
zákona upravujícího převod jednotek některých bytových družstev, 

zb) příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku na základě zvláštního právního 
předpisu a ve formě autorské rozmnoženiny, v počtu obvyklém, přijaté v souvislosti s užitím 
předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským,  

zc) příjem plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo 
rozhodnutím státního orgánu podle jiných právních předpisů a příjem plynoucí jako náhrada 
za vyvlastnění na základě jiných právních předpisů, 

zd) kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet 
zahrnutý v obchodním majetku, s výjimkou kursového zisku při směně peněz z účtu vedeného 
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v cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulovaném 
trhu, na kterém se obchody s těmito měnami uskutečňují, 

ze) příjem z nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho převodu nebo 
přechodu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých 
bytových družstev, je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva, 

zf) příjem z nabytí vlastnického práva k rodinnému domu nebo jednotce, která 
zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo 
komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je 
členem bytového družstva, který je nájemcem tohoto rodinného domu nebo jednotky ve 
vlastnictví družstva a který se sám nebo jeho právní předchůdce podílel na jeho pořízení 
členským vkladem, 

zg) příjem plynoucí z doplatku na dorovnání při přeměně obchodní společnosti 
nebo výměně podílů obchodní společnosti, na který vznikl společníkovi nárok v souladu se 
zákonem upravujícím přeměny obchodních společností a družstev, vztahuje-li se k  

1. akcii, u níž doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny obchodní 
společnosti nebo výměny podílů obchodní společnosti přesáhla dobu 3 let; osvobození se 
nevztahuje k akcii, která je nebo byla zahrnuta do obchodního majetku, a to po dobu 3 let od 
ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,  

2. podílu na obchodní společnosti, u něhož doba mezi nabytím a rozhodným 
dnem přeměny obchodní společnosti nebo výměny podílů obchodní společnosti přesáhla dobu 
5 let; osvobození se nevztahuje k podílu, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a 
to po dobu 5 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, 

zh) náhrada pobytových výloh nebo příspěvek na pobytové výlohy poskytované 
orgány Evropské unie zaměstnanci nebo národnímu expertovi vyslanému k působení do 
instituce Evropské unie, 

zi) příjem plynoucí ve formě daňového bonusu,  

zj) odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, naturální plnění a 
náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci 
Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření a náhrada 
výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a 
nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území 
České republiky, 

zk) příjmy podle § 4a.  

(2) Doba mezi nabytím a prodejem podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nepřerušuje, 
pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo k  

a) vypořádání mezi spoluvlastníky nemovité věci rozdělením podle velikosti 
jejich podílů, 
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b) tomu, že v domě vznikly jednotky,  

c) vypořádání společného jmění manželů nebo  

d) rozdělení pozemku.  

(3) Osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí uvedených v odstavci 1 písm. 
h) se nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 u 
poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč. Do příjmů podle § 6 se pro 
účely tohoto ustanovení nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň 
vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud se nepostupuje podle § 36 odst. 7.  

(4) Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z 
příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla 
uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku 
poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji 
naposledy uváděl v daňové evidenci. 

§ 17  
 

Poplatníci daně z příjmů právnických osob  
 
 (1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je  
  
a) právnická osoba,  
  
b) organizační složka státu,  
  
c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,  
  
d) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího 
investiční společnosti a investiční fondy,  
  
e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond 
obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle 
zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,  
  
f) svěřenský fond podle občanského zákoníku,  
  
g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, 
poplatníkem.  
  
 (2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.  
  
 (3) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České 
republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je 
poplatník řízen (dále jen „sídlo“). Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, 
která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy 
plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud je poplatník, který není právnickou osobou, založen 
nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má se za to, že má na území České 
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republiky sídlo.  
  
 (4) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území České republiky své 
sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou 
povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.  
  

§ 23 
Základ daně 

(1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 
daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich 
věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období; rozdíl se upraví podle tohoto zákona.  

(2) Pro zjištění základu daně se vychází  

a) z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních 
účetních standardů, u poplatníků, kteří vedou účetnictví.20) Poplatník, který sestavuje účetní 
závěrku podle Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských 
společenství126), pro účely tohoto zákona použije ke zjištění výsledku hospodaření a pro 
stanovení dalších údajů rozhodných pro stanovení základu daně zvláštní právní předpis20i). Při 
stanovení základu daně se nepřihlíží k zápisům v knihách podrozvahových účtů, není-li v 
tomto zákoně stanoveno jinak. Pro zjištění základu daně veřejné obchodní společnosti a 
komanditní společnosti se vychází z výsledku hospodaření upraveného o převod podílů na 
výsledku hospodaření společníkům veřejné obchodní společnosti nebo komplementářům 
komanditní společnosti. Pro zjištění základu daně u poplatníků, kteří odpisují majetek 
metodou komponentního odpisování podle právních předpisů upravujících účetnictví, se 
vychází z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody odpisování,  

b) z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví.  

(3) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2  

a) se zvyšuje o  

1. částky neoprávněně zkracující příjmy,  

2. částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů),  

3. částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za 
která se podává daňové přiznání, jako osvobozený bezúplatný příjem veřejně prospěšného 
poplatníka nebo výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud následně došlo 
k porušení podmínek pro jejich osvobození nebo uplatnění jako výdaje (nákladu) na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové 
přiznání, ve kterém k porušení došlo,  

4. částky, o které byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) bodů 1 a 2 za 
předchozí zdaňovací období, a to ve zdaňovacím období, kdy je oprava nesprávností v 
účetnictví provedena a ovlivnila výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření se zvyšuje dále 
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o částku, o kterou byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) bodu 1 za předchozí 
zdaňovací období, a to v tom zdaňovacím období, kdy je oprava nesprávností zaúčtována 
rozvahově,  

5. částky pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení, 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je 
podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnanec a byly zaměstnavatelem, který 
vede účetnictví, sraženy, avšak neodvedeny do konce měsíce následujícího po uplynutí 
zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat podle tohoto 
zákona nebo zvláštního zákona daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období, jsou částky 
pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění částkami, o které se zvýší 
výsledek hospodaření, nebudou-li odvedeny do termínu pro podání daňového přiznání,  

6. přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a 
jiných sankcí ze závazkových vztahů u věřitele, který vede účetnictví, pokud byly podle 
písmene b) bodu 1 položkou snižující výsledek hospodaření v předchozích zdaňovacích 
obdobích; přitom za přijetí úhrady se považuje i vzájemné započtení pohledávek. Věřitel, 
který vede účetnictví a postoupí pohledávku z těchto smluvních sankcí nebo u kterého 
pohledávka z těchto sankcí zanikne jiným způsobem než jejím uhrazením nebo splynutím 
práva s povinností u jedné osoby a její výše byla podle písmene b) bodu 1 položkou snižující 
výsledek hospodaření v předchozích zdaňovacích obdobích, je povinen o částku této 
pohledávky zvýšit výsledek hospodaření, pokud již nebyl o stejnou částku zvýšen podle bodu 
2. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace,  

7. částku zrušené rezervy, jejíž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví 
zvláštní právní předpis,22a) u poplatníka, který nevede účetnictví,  

8. rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výší vkladu vyplácený obchodní 
korporací jejímu členovi nebo část tohoto rozdílu, o který nebyla snížena nabývací cena 
podílu (§ 24 odst. 7), a to ke dni vzniku obchodní korporace při založení nové obchodní 
korporace, v ostatních případech ke dni splacení vkladu. Toto se nevztahuje na poplatníky 
uvedené v § 2,  

9. částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která 
odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, 
za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití úspory 
na dani nebo k ukončení činnosti,  

10. kladný rozdíl mezi vzájemnými pohledávkami zúčastněných a nástupnických 
obchodních korporací, u nichž dochází k zániku v důsledku přeměny splynutím osoby 
dlužníka a věřitele, vyloučený v zahajovací rozvaze ve prospěch vlastního kapitálu, a to u 
nástupnické obchodní korporace v prvním zdaňovacím období nebo období, za něž je 
nástupnická obchodní korporace povinna podat daňové přiznání, přičemž tento rozdíl se 
stanoví bez vlivu ocenění reálnou hodnotou pro účely přeměny. Tento rozdíl se snižuje o tu 
část pohledávky zanikající v důsledku splynutí osoby dlužníka a věřitele, která byla u věřitele 
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odepsána do nákladů, které nebyly považovány za daňově uznatelné podle § 24. Toto 
ustanovení se nevztahuje na pohledávky z titulu závazkových pokut, úroků z prodlení, 
poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze smluvních vztahů,  

11. kladný rozdíl mezi oceněním majetku podle právních předpisů upravujících 
oceňování majetku, kterým je vypořádáván vypořádací podíl nebo likvidační zůstatek v 
nepeněžní formě, a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní korporace podle 
právních předpisů upravujících účetnictví, a to u poplatníka, který je členem obchodní 
korporace; jestliže poplatníkovi, kterému je vypořádací podíl vyplácen, vznikne dluh vůči 
obchodní korporaci, sníží se vypočtený kladný rozdíl o hodnotu tohoto dluhu,  

12. výši neuhrazeného dluhu zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího 
pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců nebo se promlčela. Toto se nevztahuje na 
dluhy dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního předpisu,127) a u ostatních 
poplatníků na dluhy z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, plnění ve 
prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty obchodní korporace, úvěrů, zápůjček, ručení, záloh, 
smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových 
vztahů a dále na dluhy, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na 
dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen. Toto ustanovení se 
dále nevztahuje na dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj (náklad) na dosažení, zajištění 
a udržení zdanitelných příjmů, a dále na dluhy, o které vedou poplatníci rozhodčí řízení podle 
zvláštního právního předpisu nebo soudní řízení a nebo správní řízení podle zvláštního 
právního předpisu, jehož se poplatník řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k 
uplatnění svého práva, a to až do doby pravomocného rozhodnutí. Za dluhy se pro účely 
tohoto ustanovení v případě poplatníků, kteří vedou účetnictví, nepovažují dohadné položky 
pasivní nebo rezervy zachycené v účetnictví poplatníka v souladu se zvláštním právním 
předpisem20). Poplatníci s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří nevedou účetnictví a výdaje uplatňují 
podle § 24, zvýší rozdíl mezi příjmy a výdaji o výši neuhrazeného dluhu odpovídajícího 
pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců nebo se promlčela, s výjimkou dluhů 
dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního předpisu19a),131), a u ostatních 
poplatníků s výjimkou dluhů z titulu úvěrů, zápůjček, smluvních pokut, úroků z prodlení, 
poplatků z prodlení a jiných sankcí nebo dluhů, které při úhradě nejsou výdajem na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, nejedná-li se o dluhy z titulu pořízení hmotného majetku a úplaty u 
finančního leasingu hmotného majetku,  

13. částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 34 odst. 9 a 10 v předchozích 
zdaňovacích obdobích, pokud poplatník pohledávku vzniklou z titulu postoupení majetkového 
podílu dále postoupil,  

14. výši dluhu zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než splněním, 
započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou, kterou se dosavadní dluh 
nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty, nebo narovnáním, pokud nebyla podle právních 
předpisů upravujících účetnictví zaúčtována ve prospěch výnosů nebo se o tuto výši dluhu 
nezvyšuje výsledek hospodaření podle bodu 10; toto se nevztahuje na dluh, z jehož titulu 
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vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 
příjmů, jen pokud byl zaplacen,  

15. částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která ovlivňuje výsledek 
hospodaření a která zvýšila vlastní kapitál, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o 
změně účetní metody účtováno,  

16. hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve 
výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem daně, 
nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na 
jeho technické zhodnocení,  

17. částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší 
hodnoty vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým,  

18. částku nebo její část uplatněnou v předchozích zdaňovacích obdobích nebo 
obdobích, za která se podává daňové přiznání, jako odpočet na podporu odborného vzdělávání 
nebo jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje, pokud následně došlo k porušení podmínek 
pro jeho uplatnění, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové 
přiznání, ve kterém k porušení došlo,  

19. částku ve výši rozdílu mezi cenou sjednanou mezi spojenými osobami a cenou, 
která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných 
nebo obdobných podmínek, o kterou byl snížen základ daně poplatníka podle § 23 odst. 7; 
toto ustanovení se nepoužije pro tu část rozdílu, která byla mezi těmito spojenými osobami 
vypořádána, 

b) se snižuje o  

1. rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a 
jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů podle zvláštního právního 
předpisu20) u poplatníka, který vede účetnictví, převyšují přijaté částky v tomto zdaňovacím 
období. Do tohoto rozdílu nelze zahrnout částky pohledávek z těchto sankcí, které zanikly v 
průběhu nebo k poslednímu dni zdaňovacího období. Za zánik pohledávky se pro účely tohoto 
ustanovení považuje i její postoupení,  

2. částky pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení, 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, o které 
byl zvýšen výsledek hospodaření u poplatníka, který vede účetnictví, podle písmene a) bodu 
5, dojde-li k jejich odvedení. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého 
bez provedení likvidace, pokud tyto částky pojistného a příspěvku odvede za poplatníka 
zaniklého bez provedení likvidace,  

3. částky dalších výdajů (nákladů), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) na 
dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byly zaplaceny, dojde-li k jejich 
zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek 
hospodaření. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení 
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likvidace. Základ daně nelze snížit o zaplacené úroky, které nebyly výdajem (nákladem) na 
dosažení, udržení a zajištění příjmů z důvodů uvedených v § 25 odst. 1 písm. w),  

4. částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů 
nebo nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií nebo podílu v obchodní společnosti v 
rámci přeměny podle zvláštního předpisu, pokud v této souvislosti nedojde ke zvýšení 
nabývací ceny (§ 24 odst. 7),  

5. částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů 
nebo nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií tímto společníkem, pokud tyto akcie 
byly nově emitovány na základě zvýšení základního kapitálu podle zvláštního předpisu131), 
byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti, fond vytvořený ze zisku či jiné 
složky vlastního kapitálu, pokud v této souvislosti nedojde ke zvýšení nabývací ceny (§ 24 
odst. 7),  

6. částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která ovlivňuje výsledek 
hospodaření a která snížila vlastní kapitál, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o 
změně účetní metody účtováno,  

c) lze snížit o  

1. částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy,  

2. částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které lze podle tohoto zákona do 
výdajů (nákladů) zahrnout,  

3. částky související s rozpouštěním rezerv a opravných položek, jejichž tvorba 
nebyla pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud 
jsou podle zvláštního právního předpisu20) zaúčtovány ve prospěch nákladů nebo výnosů,  

4. oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí majetku, není-li v tomto zákoně dále 
stanoveno jinak,  

5. částky ve výši záporného rozdílu mezi oceněním obchodního závodu při nabytí 
vkladem nebo přeměnou131) a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku 
sníženým o převzaté dluhy (goodwill), pokud jsou podle zvláštního právního předpisu20) 
zaúčtovány ve prospěch výnosů,  

6. hodnotu dluhu zaniklého splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl 
zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle písmene a) bodu 12; o 
tuto hodnotu může snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle 
odstavce 2 i právní nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace nebo právní 
nástupce poplatníka, který je fyzickou osobou, pokud u těchto právních nástupců tento dluh 
takovým způsobem zanikl a o hodnotu tohoto dluhu byl u poplatníka zaniklého bez provedení 
likvidace nebo poplatníka, který je fyzickou osobou, zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl 
mezi příjmy a výdaji podle písmene a) bodu 12. Obdobně postupují poplatníci s příjmy podle 
§ 7 nebo 9, kteří nevedou účetnictví,  
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7. hodnotu odvolaného daru, a to u hmotného majetku nejvýše o zůstatkovou 
cenu, u ostatního majetku o částku zachycenou v účetnictví, pokud o ní není účtováno v 
nákladech (výdajích); základ daně lze snížit, pokud příjem obdarovaného z daru nebyl od 
daně osvobozen,  

8. hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek 
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bodu 16, pokud je 
tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem 
daně a nejsou od daně osvobozené, a o bezúplatném příjmu nebylo účtováno v nákladech,  

9. hodnotu bezúplatného příjmu, s výjimkou příjmu od daně osvobozeného a 
příjmu, který není předmětem daně, ve formě peněžitého daru účelově poskytnutého na 
pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení, pokud o tomto příjmu účtoval 
poplatník podle právních předpisů upravujících účetnictví ve výnosech. 

Obdobně se postupuje, je-li daňové přiznání podáváno za jiné období, než je zdaňovací 
období.  

(4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují  

a) u poplatníků uvedených v § 2 odst. 3, v § 17 odst. 3 a u stálé provozovny 
příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně 

b) příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 21 odst. 4,  

c) příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu při následném snížení 
základního kapitálu,  

d) částky, které již byly zdaněny podle tohoto zákona u téhož poplatníka nebo u 
poplatníka zaniklého bez provedení likvidace v případě, kdy jsou příjmem u jeho právního 
nástupce,  

e) částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud přímo souvisejí s výdaji 
(náklady) neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to 
maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). Obdobně postupují poplatníci 
uvedení v § 2, kteří nevedou účetnictví,  

f) podíl na likvidačním zůstatku nebo vypořádací podíl společníka veřejné 
obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti,  

g) částka zaúčtovaná do příjmů (výnosů) podle zvláštního právního předpisu,20) 
pokud souvisí s výdajem (nákladem) vynaloženým na příjem, který nebyl v předchozích 
zdaňovacích obdobích předmětem daně nebo byl od daně osvobozen, a to maximálně do výše 
tohoto souvisejícího výdaje (nákladu),  

h) částka vyplacená členovi obchodní korporace z účasti v ní při snížení 
základního kapitálu, která snižuje nabývací cenu podílu (§ 24 odst. 7),  
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i) změna ocenění podílu v obchodní korporaci ekvivalencí (protihodnotou), 
pokud je zaúčtována podle zvláštního právního předpisu20) jako náklad nebo výnos. Ocenění 
ekvivalencí (protihodnotou) se pro účely tohoto zákona nepovažuje za ocenění reálnou 
hodnotou,20) 

j) u poplatníka uvedeného v § 17 částka zaúčtovaná ve prospěch výnosů ve výši 
rozdílu mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výší vkladu vyplácená obchodní korporací 
jejímu členovi, pokud se o ni snižuje nabývací cena podílu,  

k) změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u pohledávek, které poplatník nabyl a 
určil k obchodování, o kterých je účtováno jako o nákladu nebo výnosu podle zvláštního 
právního předpisu,20) 

l) změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u podílu, který se v souladu se 
zvláštním právním předpisem20) oceňuje reálnou hodnotou a který by byl při převodu 
osvobozen podle § 19 odst. 1 písm. ze) nebo podle § 19 odst. 9,  

m) rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů stanovených podle jiného právního 
předpisu o transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a 
oprávněnou osobou.  

(5) Náklady (výdaje) související s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci 
téhož druhu činnosti, z níž dosažené příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou předmětem 
daně, ale jsou od daně osvobozeny, nelze přičítat k nákladům (výdajům) souvisejícím s 
druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci téhož druhu činnosti, z níž dosažené 
příjmy jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny.  

(6) Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění, oceněné podle 
právního předpisu upravujícího oceňování majetku, pokud tento zákon nestanoví jinak; přitom 
se příjmy získané směnou posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem. 
Nepeněžní příjem 

a) u vlastníka (pronajímatele) jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na 
najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené 
vlastníkem (pronajímatelem), a to: 

1. ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, pokud nepeněžním 
plněním jsou výdaje (náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb) a výdaje na dokončené 
technické zhodnocení, za podmínky, že o hodnotu technického zhodnocení nezvýšil vlastník 
(pronajímatel) vstupní cenu, ani nebylo v průběhu nájmu odpisováno nájemcem; toto 
nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném 
odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem, 

2. ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu nebo k písemnému zrušení 
souhlasu vlastníka s odpisováním doručenému nájemci, pokud nepeněžním plněním jsou 
výdaje na dokončené technické zhodnocení, které odpisoval nájemce se souhlasem vlastníka 
(pronajímatele); toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při 
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rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo znaleckým 
posudkem, 

3. ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení uvedeno do 
užívání, pokud o hodnotu technického zhodnocení vlastník (pronajímatel) zvýší vstupní 
(zůstatkovou) cenu; toto nepeněžní plnění se ocení ve výši výdajů (nákladů) vynaložených 
nájemcem, 

b) u veřejně prospěšného poplatníka, pokud se jedná o bezúplatný příjem, se 
ocení  

1. ve výši 1 Kč v případě nabytí movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy 
a předmětu kulturní hodnoty, 

2. ve výši ocenění převzatého od účetní jednotky, která o tomto majetku 
naposledy účtovala, a to v případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem 
státu nebo svěření majetku do správy podle právního předpisu upravujícího rozpočtová 
pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo 
přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami a 

3. reprodukční pořizovací cenou podle právních předpisů upravujících účetnictví 
v ostatních případech. 

(7) Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány 
mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných 
podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o 
zjištěný rozdíl. Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v 
běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená 
podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Ustanovení věty první a druhé se 
nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná 
výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nižší, než by byla 
cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident nebo člen 
obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky nebo poplatník daně z 
příjmů fyzických osob. Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) kapitálově spojené osoby, přitom  

1. jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech 
druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více 
osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % 
hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo kapitálově 
spojenými,  

2. jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech 
druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích 
právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 
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% hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami kapitálově 
spojenými,  

b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby  

1. kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,  

2. kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných 
osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se 
nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,  

3. ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou,  

4. blízké,  

5. které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo 
zvýšení daňové ztráty.  

Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období 
nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr 
měsíčních stavů. Účast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu a provádění 
kontroly za úplatu se nepovažuje za podílení se na kontrole.  

(8) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, z něhož se vychází pro 
zjištění základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni 
ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, ukončení nájmu nebo 
zahájení likvidace, se upraví  

a) u poplatníků uvedených v § 17, kteří vedou účetnictví, o zůstatky vytvořených 
rezerv22a) a opravných položek, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů 
příštích období a nákladů příštích období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v období 
likvidace,20) 

b) u poplatníků uvedených v § 2 

1. pokud vedou účetnictví, o zůstatky vytvořených rezerv22a) a opravných 
položek, záloh, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, pokud o 
částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů, výnosů 
příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období; 
avšak nájemné a úplata u finančního leasingu hmotného majetku se do základu daně zahrne 
pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do 
ukončení činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti a do ukončení nájmu,  

2. pokud vedou daňovou evidenci, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě 
byly zdanitelným příjmem [s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)] a 
hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s 
výjimkou přijatých a zaplacených záloh, o cenu nespotřebovaných zásob a o zůstatky 
vytvořených rezerv;22a) přitom úplata z finančního leasingu se do základu daně zahrne pouze v 
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poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do ukončení 
činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo do ukončení nájmu. Do základu 
daně se zahrne při dalším prodeji nespotřebovaných zásob již zahrnutých do základu daně 
pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu 
nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně. Obdobně se postupuje u poplatníků, 
kteří měli příjmy z nájmu (§ 9) a kteří nevedou účetnictví, ale výdaje na dosažení, zajištění a 
udržení příjmů uplatňují nebo uplatňovali v prokázané výši,  

3. v případech, kdy poplatník uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 nebo podle § 9 
odst. 4, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [s výjimkou 
pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)].  

Stejným způsobem postupují poplatníci uvedení v § 2, pokud v průběhu zdaňovacího 
období přeruší činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§7) nebo nájem (§ 9), 
a činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§ 7) nebo nájem (§ 9) nezahájí do 
termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byly činnost, 
ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti,(§ 7) nebo nájem (§ 9) přerušeny. Stejným 
způsobem dále postupují poplatníci uvedení v § 2 při změně způsobu uplatňování výdajů 
podle § 24 na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 anebo při zahájení účtování, nebo při 
zahájení vedení daňové evidence nebo zahájení vedení záznamů o příjmech a výdajích. 
Stejným způsobem postupuje osoba spravující pozůstalost při skončení řízení o pozůstalosti. 
Základ daně (dílčí základ daně) se upraví za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu 
období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo; v tomto případě se má za to, 
že poplatník není v prodlení, jestliže podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději 
do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém ke 
změně uplatňování výdajů došlo.  

(9) U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se výsledek hospodaření neupravuje o 
oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty podle zvláštního právního předpisu20) 

a) cenného papíru s výjimkou směnek, kmenových listů a s výjimkou uvedenou v 
§ 23 odst. 4 písm. l),  

b) derivátu a části majetku a dluhu zajištěného derivátem,  

c) povinnosti vrátit cenný papír, který poplatník zcizil a do okamžiku ocenění jej 
nezískal zpět,  

d) finančního umístění a technických rezerv u poplatníků, kteří mají povolení k 
provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti podle zvláštního právního předpisu.  

(10) Pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zvláštního 
předpisu,20) pokud zvláštní předpis nebo tento zákon nestanoví jinak anebo pokud nedochází 
ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem.  

(11) U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) nemůže být základ daně nižší nebo daňová ztráta 
vyšší, než jaké by dosáhl z téže nebo podobné činnosti vykonávané za obdobných podmínek 
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poplatník se sídlem či bydlištěm na území České republiky. Ke stanovení může být použito 
poměru zisku nebo ztráty k nákladům nebo hrubým příjmům u srovnatelných poplatníků nebo 
činností, srovnatelné výše obchodního rozpětí (provize) a jiných srovnatelných údajů. Rovněž 
lze použít metody rozdělení celkových zisků nebo ztrát zřizovatele stálé provozovny jeho 
různým částem.  

(12) Ustanovení předchozích odstavců platí i pro poplatníky uvedené v § 2, pokud není 
v § 5 stanoveno jinak.  

(13) Při vložení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, 
do obchodní korporace a při postoupení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni 
snížen základ daně, s výjimkou pohledávky podle § 33a zákona o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, je příjmem hodnota této pohledávky, a to i v 
případě, že se jedná o pohledávku postoupenou nebo pohledávku vloženou za cenu nižší, než 
je její hodnota. Pokud byla pohledávka postoupena za cenu vyšší, než je její hodnota, je 
příjmem tato vyšší cena. Při postoupení pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) je 
příjmem částka, za kterou byly pohledávky postoupeny. Toto ustanovení se nevztahuje na 
pohledávku vzniklou z titulu příjmu, který není předmětem daně, nebo je od daně osvobozen.  

(14) Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u poplatníka s příjmy podle § 
7 lze hodnotu zásob a pohledávek, které poplatník evidoval v době zahájení vedení účetnictví, 
zahrnout do základu daně buď jednorázově v době zahájení vedení účetnictví nebo postupně 
po 9 následujících zdaňovacích období, počínaje zdaňovacím obdobím zahájení vedení 
účetnictví. Ukončí-li nebo přeruší-li poplatník činnost nebo ukončí-li vedení účetnictví, nebo 
vloží-li pohledávky nebo zásoby do obchodní korporace, anebo změní-li způsob uplatňování 
výdajů podle § 24 na uplatňování výdajů podle § 7 odst. 7 před uplynutím doby zahrnování 
zásob a pohledávek do základu daně, zvýší ve zdaňovacím období, ve kterém byla činnost 
přerušena nebo ukončena nebo ve kterém bylo ukončeno vedení účetnictví, nebo ve kterém 
vložil pohledávky nebo zásoby do obchodní korporace anebo ve kterém uplatňoval výdaje 
podle § 24 před změnou způsobu uplatňování výdajů podle § 7 odst. 7, základ daně o hodnotu 
zásob a pohledávek, které nezahrnul do základu daně.  

(15) Do základu daně se zahrnuje i rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého 
koupí a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího 
sníženým o převzaté dluhy (dále jen „oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu“). 
Kladný oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu se zahrnuje do výdajů (nákladů) 
rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet měsíců v příslušném 
zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. Záporný oceňovací 
rozdíl při koupi obchodního závodu je částkou zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl 
mezi příjmy a výdaji rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet 
měsíců v příslušném zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, 
pokud nebyl ve stejné výši podle zvláštního právního předpisu20) součástí příjmů (výnosů). 
Neodepsanou část záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu je poplatník 
povinen zahrnout do základu daně při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného 
majetku nebo hmotného majetku; obdobně lze postupovat i u neodepsané části kladného 
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oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu. Při postupném vyřazování majetku 
tvořícího koupený obchodní závod se oceňovací rozdíl nemění. Při pachtu obchodního 
závodu, jehož propachtovatel odpisoval oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu, může 
pachtýř na základě písemné smlouvy s propachtovatelem pokračovat v zahrnování tohoto 
oceňovacího rozdílu do základu daně obdobně po dobu trvání pachtu. Při fúzi nebo při 
převodu jmění na společníka nebo při rozdělení obchodní korporace, kdy rozdělovaná 
obchodní korporace zaniká, se neodepsaná část kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu 
při koupi obchodního závodu zahrne do základu daně zanikající obchodní korporace, pokud 
nebylo dohodnuto, že nástupnická obchodní korporace pokračuje v zahrnování do základu 
daně obdobně, jako by k přeměně nedošlo. Při rozdělení obchodní korporace, kdy 
rozdělovaná obchodní korporace zaniká a nástupnická obchodní korporace pokračuje v 
zahrnování kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu do 
základu daně, může nástupnická obchodní korporace tento oceňovací rozdíl zahrnovat do 
základu daně pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Při 
rozdělení obchodní korporace, kdy rozdělovaná obchodní korporace nezaniká, je kladný nebo 
záporný oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu zahrnován do základu daně 
rozdělované obchodní korporace a do základu daně nástupnické obchodní korporace pouze v 
rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Kladný nebo záporný rozdíl 
mezi oceněním obchodního závodu nabytého koupí a souhrnem jeho individuálně 
přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill) se zahrnuje do základu 
daně obdobně jako oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu.  

(16) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, vstupuje do 
základu daně příjem z prodeje a hodnota všech postupovaných dluhů. Jsou-li součástí prodeje 
obchodního závodu i zásoby uplatněné jako výdaj, zvýší se základ daně o rozdíl mezi 
hodnotou zásob a jejich cenou stanovenou při prodeji. Jedná-li se o plátce daně z přidané 
hodnoty, rozumí se pro účely tohoto ustanovení hodnotou dluhů, jedná-li se o zdanitelné 
plnění podléhající dani z přidané hodnoty se sníženou nebo základní sazbou, hodnota včetně 
daně z přidané hodnoty. Pro účely tohoto ustanovení se nepoužije ustanovení odstavce 13.  

(17) Při nabytí majetku a dluhů poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 nebo stálou 
provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky vkladem, 
převodem obchodního závodu, fúzí obchodních korporací nebo rozdělením obchodní 
korporace od poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 nebo při přemístění majetku a dluhů ze 
zahraničí do stálé provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4 na 
území České republiky se pro přepočet hodnoty majetku a dluhů na české koruny použijí 
kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou ke dni převodu vlastnictví u 
majetku nabytého vkladem nebo převodem obchodního závodu nebo k rozhodnému dni u 
majetku nabytého fúzí obchodních korporací nebo rozdělením obchodní korporace od 
poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České 
republiky, a to bez přihlédnutí k oceňovacím rozdílům vyplývajícím z přecenění majetku a 
dluhů v souladu s právními předpisy příslušného státu (dále jen „přepočtená zahraniční 
cena“). Stejný kurs se použije pro přepočet hodnoty uplatněných odpisů, opravných položek, 
daňové ztráty, rezerv, odčitatelných položek a obdobných položek uplatněných podle 
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příslušných právních předpisů v zahraničí vztahujících se k nabytému majetku a dluhům. 
Přepočtená zahraniční cena se použije také pro účely uvedené v § 24 odst. 11.  

(18) U veřejně prospěšných poplatníků se při přechodu z vedení účetnictví na 
jednoduché účetnictví postupuje přiměřeně podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu. U těchto 
poplatníků se při přechodu z jednoduchého účetnictví na vedení účetnictví postupuje 
přiměřeně podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu. 

§ 25 

(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové 
účely nelze uznat zejména  

a) výdaje (náklady) na pořízení hmotného majetku20) a nehmotného majetku,20) s 
výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2, včetně splátek a úroků z úvěrů a zápůjček spojených s 
jejich pořízením, jsou-li součástí jejich ocenění,20) 

b) výdaje na zvýšení základního kapitálu včetně splácení zápůjček,  

c) pořizovací cenu20) cenného papíru s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. r), 
w) a ze) a dále s výjimkou opčních listů při uplatnění přednostního práva,  

d) pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby 
a za jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou 
společnosti při výkonu funkce,  

e) vyplácené podíly na zisku,  

f) penále, úroky z prodlení a pokuty s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. 
zi), přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, a náklady spojené s trestem uveřejnění 
rozsudku podle zvláštního právního předpisu,  

g) pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené veřejnou 
obchodní společností za společníky této obchodní společnosti, komanditní společností za 
komplementáře, poplatníkem majícím příjmy ze samostatné činnosti, poplatníkem majícím 
příjmy z nájmu a pojistné hrazené osobami samostatně výdělečně činnými, které nejsou 
nemocensky pojištěny a pojistí se na denní dávku při dočasné pracovní neschopnosti u 
soukromé pojišťovny21a), s výjimkou uvedenou v § 24,  

h) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě  

1. příspěvku na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce,  

2. možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, závodní 
knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 
písm. j) bodech 1 až 3,  
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i) výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na 
příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně a u poplatníků uvedených v 
§ 2 odst. 2 rovněž výdaje (náklady) vynaložené na příjmy vyňaté podle mezinárodní smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění, převyšující tyto příjmy; obdobně to platí pro výdaje (náklady) 
hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem 
z darování a bezúplatných služeb od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem 
daně; toto ustanovení se u veřejně prospěšných poplatníků nepoužije pro výdaje vynaložené 
na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně; obdobně to platí pro použití 
prostředků z kapitálového dovybavení,  

j) výdaje nad limity stanovené tímto zákonem nebo zvláštními předpisy,5),23) 

k) výdaje (náklady) převyšující příjmy v zařízeních k uspokojování potřeb 
zaměstnanců nebo jiných osob s výjimkou § 24 odst. 2 písm. j) body 1 až 3, písm. zw) a s 
výjimkou výdajů (nákladů) na přechodné ubytování zaměstnanců, nejde-li o ubytování při 
pracovní cestě, poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci v 
souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má 
zaměstnanec bydliště, přičemž výdaje (náklady) i příjmy se posuzují za každé zařízení k 
uspokojování potřeb zaměstnanců nebo jiných osob, samostatně,  

l) tvorbu rezervních a ostatních účelových fondů, pokud zvláštní předpis 
nestanoví jinak, s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zr),  

m) plnění ve prospěch vlastního kapitálu s výjimkou uvedenou v § 10 odst. 6 a § 
24 odst. 2 písm. r) a w), převod zisku na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací 
smlouvy, úhrada ztráty řízené osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací 
smlouvy a dále vyrovnání poskytované mimo stojícím společníkům na základě smlouvy o 
převodu zisku nebo ovládací smlouvy a členský příspěvek poskytnutý evropskému 
hospodářskému zájmovému sdružení se sídlem na území České republiky25a),  

n) manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24,  

o) zůstatkovou cenu (§ 29 odst. 2) hmotného majetku a nehmotného majetku 
vyřazeného v důsledku darování nebo bezúplatného převodu, ke kterému není poplatník 
povinen podle zvláštního právního předpisu. Toto se vztahuje i na hmotný majetek a 
nehmotný majetek odpisovaný pouze podle zvláštního právního předpisu,20) 

p) technické zhodnocení (§ 33),  

r) daně zaplacené za jiného poplatníka s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. 
ch) a u),  

s) daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob a obdobné daně 
zaplacené v zahraničí s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch) a dále odloženou daň 
podle zvláštního právního předpisu20),  
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t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení 
a dar; za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo 
ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo 
služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s 
výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně,  

u) výdaje na osobní potřebu poplatníka; včetně výdajů vynaložených na opravu, 
údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k činnosti, ze které plyne příjem ze 
samostatné činnosti), který poplatník uvedený v § 2 nezařadí do obchodního majetku podle § 
4 odst. 4,  

v) tvorbu opravných položek na vrub nákladů,20) s výjimkou uvedenou v § 24,  

w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z 
úvěrových finančních nástrojů a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na 
obstarání, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu 
k dlužníkovi (§ 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn 
úvěrových finančních nástrojů od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo 
období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-
li příjemcem úvěrového finančního nástroje banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše 
vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrových finančních nástrojů. V případě, že 
podmínkou pro poskytnutí úvěrového finančního nástroje dlužníkovi věřitelem je poskytnutí 
přímo souvisejícího úvěru, zápůjčky nebo vkladu tomuto věřiteli osobou spojenou ve vztahu k 
dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto ustanovení a vzhledem k tomuto úvěrovému 
finančnímu nástroji věřitel za osobu spojenou ve vztahu k dlužníkovi,  

x) výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní 
cestě vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého poplatník 
uplatní paušální výdaj na dopravu, a 20 % ostatních výdajů (nákladů) s výjimkou odpisů 
vynaložených v souvislosti se silničním motorovým vozidlem, u kterého je poplatník povinen 
uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu; u silničního motorového vozidla, u kterého 
poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, nelze dále uplatnit náhradu výdajů za 
spotřebované pohonné hmoty a sazbu základní náhrady,  

y) úroky z odložených částek daní za dobu posečkání, exekuční náklady podle 
zvláštních předpisů s výjimkou uvedenou v § 24 a dále úroky z odložené částky za dobu 
posečkání cla a úroky z prodlení, které jsou příslušenstvím cla,28c)  

z) jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena20) postoupené pohledávky 
s výjimkou uvedenou v § 24 a § 10,  

za) nájemné za umělecká díla a výdaje (náklady) za restaurování uměleckých děl, 
která nejsou součástí staveb a budov, a to u poplatníků, u nichž není výstavní, muzejní a 
galerijní činnost předmětem činnosti, s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zf),  

zb) u poplatníků, kteří nevedou účetnictví výdaje na pořízení uměleckých děl, která 
nejsou součástí staveb a budov a v jednotlivém případě nepřesáhnou částku 40 000 Kč,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WRKQGFQ)



30 
 

zc) odpis pohledávky22b) nebo tvorbu opravné položky22a) u pohledávky nabyté 
obchodní korporací na základě vkladu uskutečněného od 1. července 1996, s výjimkou 
pohledávek uvedených v § 24 odst. 9,  

zd) výdaje spojené s úhradou dluhu, s výjimkou dluhu vzniklého z důvodu pořízení 
hmotného majetku (§ 26), vzniklého ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník uplatňoval 
výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 a výdaje spojené s úhradou dluhu, o jehož hodnotu 
byl snížen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v některém z minulých 
zdaňovacích období,  

ze) rozdíl, o který částka hrazená postupníkem postupiteli při změně osoby 
uživatele podle smlouvy o finančním leasingu hmotného majetku převyšuje částku úplaty 
připadající u postupníka na zbývající dobu finančního leasingu sníženou o úplatu jím 
hrazenou vlastníkovi užívaného majetku v souladu se smlouvou, pokud tento rozdíl není 
součástí vstupní ceny majetku,  

zf) plnění poskytnuté zahraničnímu státnímu úředníkovi nebo zahraničnímu 
veřejnému činiteli nebo s jejich souhlasem jiné osobě v souvislosti s výkonem jeho funkce, a 
to ani v případech, kdy se jedná o úředníka státu nebo veřejného činitele působícího ve státě, 
ve kterém je poskytnutí takového plnění tolerováno nebo není považováno za trestný čin 
anebo je obvyklé,  

zg) účetní odpisy dlouhodobého majetku,20) a hodnota majetku nebo její část 
zaúčtovaná na vrub nákladů, který není dlouhodobým majetkem podle zvláštního právního 
předpisu,20) ale zároveň je hmotným majetkem nebo nehmotným majetkem podle § 26 až 33,  

zh) oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí, pokud je podle zvláštního právního 
předpisu20) výdajem (nákladem), není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,  

zi) kladný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu při nabytí vkladem nebo 
přeměnou131) a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté 
dluhy (goodwill), pokud jsou podle zvláštního právního předpisu20) výdajem (nákladem),  

zj) výdaje (náklady) z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotou při 
následném snížení základního kapitálu,  

zk) výdaje (náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné 
společnosti. Úroky z úvěrového finančního nástroje přijatého v období šesti měsíců před 
nabytím tohoto podílu se považují za výdaj (náklad) přímo související s držbou podílu v 
dceřiné společnosti po dobu trvání této držby a po dobu, kdy podíl drží osoba, která je s 
osobou, která úvěrový finanční nástroj přijala, spojenou osobou, pokud poplatník neprokáže, 
že úvěrový finanční nástroj s držbou tohoto podílu nesouvisí. Případné režijní (nepřímé) 
náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti se pro účely tohoto ustanovení 
omezují výší 5 % příjmů z podílů na zisku vyplácených dceřinou společností, pokud poplatník 
neprokáže, že skutečná výše těchto režijních (nepřímých) nákladů je nižší,  
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zl) finanční výdaje (náklady), které plynou z úvěrového finančního nástroje, kde 
úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční výdaje (náklady) stanou splatnými, závisí 
zcela nebo převážně na zisku dlužníka,  

zm) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění 
zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,  

zn) pojistné ve výši určené ke krytí budoucích dluhů pojišťovny vyplývajících z 
pojistné smlouvy uzavřené zaměstnavatelem pro případ dožití se stanoveného věku jeho 
zaměstnancem nebo dožití se jeho zaměstnancem dohodnuté doby nebo setrvání tohoto 
zaměstnance v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli po dohodnutou dobu,  

zo) členský příspěvek hrazený poplatníkem příjemci, který je u tohoto příjemce 
osvobozen od daně,  

zp) účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle 
právních předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt darováním, a tento bezúplatný 
příjem byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu; obdobně to 
platí pro zůstatkovou cenu v případě prodeje nebo likvidace tohoto majetku,  

zq) hodnotu majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle právních 
předpisů upravujících účetnictví, nabytého darováním nebo hodnotu bezúplatně přijatých 
služeb, pokud tento bezúplatný příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího 
předmětu. 

(2) Škodou podle odstavce 1 písm. n) se rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo 
zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních i subjektivních příčin, pokud je 
majetek v důsledku škody vyřazen. Mankem se rozumí inventarizační rozdíl, kdy skutečný 
stav je nižší než účetní. Za tyto škody a manka se nepovažují technologické a technické 
úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikající např. rozprachem, 
sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu 
(přirozené úbytky zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových 
výrobků), ztratné v maloobchodním prodeji a nezaviněné úhyny zvířat, která nejsou pro účely 
zákona hmotným majetkem, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků 
a ztratného stanovené poplatníkem. Správce daně může posoudit, zda výše stanovené normy 
odpovídá charakteru činnosti poplatníka a obvyklé výši norem jiných poplatníků se shodnou 
nebo obdobnou činností, a o zjištěný rozdíl upravit základ daně. Škodou není prokázaný 
nezaviněný úhyn nebo nutná porážka zvířete základního stáda.  

(3) Do úvěrových finančních nástrojů se pro účely odstavce 1 písm. w) nezahrnují 
úvěrové finanční nástroje, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku, a dále 
prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěrové finanční nástroje. Ustanovení odstavce 1 písm. 
w) a zl) se nevztahují na veřejně prospěšné poplatníky, na organizátora regulovaného trhu a 
na poplatníky uvedené v § 2.  

§ 38j 
Povinnosti plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
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(1) Plátci daně jsou povinni vést pro poplatníky, s příjmy podle § 6 mzdové listy, 
rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý 
kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období. 

(2) Mzdový list musí pro účely daně obsahovat 

a) poplatníkovo jméno, i dřívější, 

b) rodné číslo, a u daňového nerezidenta datum narození, číslo a typ dokladu 
prokazujícího jeho totožnost a kód státu, který tento doklad vydal, identifikaci pro daňové 
účely ve státu daňové rezidence a kód státu, jehož je daňovým rezidentem, 

c) bydliště a u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 bydliště ve státě, jehož je 
daňovým rezidentem, 

d) jméno a rodné číslo osoby, na kterou poplatník uplatňuje slevu na dani podle § 
35ba a daňové zvýhodnění a dále výši jednotlivých nezdanitelných částek základu daně podle 
§ 15, částek slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění s uvedením důvodu jejich 
uznání, 

e) den nástupu poplatníka do zaměstnání, 

f) za každý kalendářní měsíc 

1. úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v 
naturáliích, 

2. částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd uvedeného v bodě 1, 

3. základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby, 

4. vypočtenou zálohu nebo daň sraženou podle zvláštní sazby daně, 

5. měsíční slevu na dani podle § 35ba a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani 
podle § 35ba, 

6. měsíční daňové zvýhodnění, měsíční slevu na dani podle § 35c, měsíční 
daňový bonus a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani podle § 35ba a 35c, 

7. skutečně sraženou zálohu. 

Údaje v bodech 3 a 4 se uvedou podle způsobu výpočtu zálohy na daň nebo výpočtu 
daně zvláštní sazbou daně z příjmů ze závislé činnosti, 

g) součet údajů za zdaňovací období uvedených v písmenu f) a úhrn vyplacených 
měsíčních daňových bonusů, 

h) údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového 
zvýhodnění. 
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(3) Na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena nebo 
zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných 
údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, 
záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného 
dokladu plátce uschová. 

(4) Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé 
činnosti, je povinen podat svému místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh (dále jen „vyúčtování daně 
z příjmů ze závislé činnosti“). 

(5) Plátce daně je povinen podat správci daně vyúčtování daně z příjmů ze závislé 
činnosti do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku; pokud plátce daně podá toto 
vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.  

(6) Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé 
činnosti poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3, má povinnost podat vyúčtování daně z příjmů 
ze závislé činnosti elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou a 
u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob. 

(7) Lhůtu pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti nelze prodloužit. 

(8) Plátce daně uvede v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 

a) počet zaměstnanců k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období podle 
místa výkonu práce v obci uvedené v pracovní smlouvě, 

b) přehled obsahující souhrnné údaje zaznamenané na mzdových listech 
vykazovaného zdaňovacího období, které jsou rozhodující pro výpočet zdanitelné mzdy, daně 
a záloh v členění podle jednotlivých poplatníků uvedených v § 2 odst. 3, 

c) přehledy o dodatečných opravách záloh na daň a daně a opravách daňového 
bonusu. 

(9) Povinnost podávat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, včetně příloh, má 
plátce daně v případě, že mu v průběhu zdaňovacího období nevznikla povinnost odvádět 
úhrn sražených záloh správci daně, a to z důvodu poskytnutí slev na dani podle § 35ba nebo 
daňového zvýhodnění. 

(10) Plátci daně jsou povinni na mzdovém listě dále uvést částky pojistného sražené 
nebo uhrazené na důchodové spoření, na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů ze 
svých příjmů ze závislé činnosti povinen platit poplatník, a u poplatníka, na kterého se 
vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příspěvky poplatníka na toto zahraniční 
pojištění, a to za každý kalendářní měsíc a v úhrnu za celé zdaňovací období. 
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Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 2  
 
 Pojistné je příjmem státního rozpočtu, pokud se dále nestanoví jinak. Příjmem státního 
rozpočtu jsou též penále (§ 20), přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení (§ 21) a pokuty 
(§ 22) ukládané podle tohoto zákona. Pojistné na důchodové pojištění se vede na samostatném 
účtu státního rozpočtu a v zákonu o státním rozpočtu se uvádí jako samostatná položka příjmů 
státního rozpočtu.  

 
§ 3  

Poplatníci pojistného  
 
 (1) Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 platit 

tito poplatníci:  
a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, 

které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou 
zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní 
činnosti nebo dohody o provedení práce, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci 
zařazeni k výkonu státní služby1),   

b) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí  
1. zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se pro účely tohoto 

zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak 
pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené 
pracovněprávními předpisy pro jeho vznik,  

2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě 
dohody o provedení práce,  

3. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,  
4. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce 

vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené 
zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního 
orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a 
jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické 
osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo 
služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu 
zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 5 až 8 a 18,  

5. soudci,  
6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,  
7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí 

nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří 
jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena 
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako 
dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,  

8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického regulačního úřadu, 
členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého 
telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce 
práv a zástupce Veřejného ochránce práv,  
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9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,  
10. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna 
podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí,  

11. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu 
zabezpečovací detence zařazené do práce,  

12. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě, 
13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,  
14. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní 

společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou 
touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo 
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci,  

15. prokuristé,  
16. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v bodech 1 až 3, 5 až 

8, 13, 18 a 19,  
17. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé 

činnosti podle zákona o daních z příjmů,  
18. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 23b odst. 2 větě druhé, 

jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice,  
19. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,  
20. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 19, s výjimkou členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce 
dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě 
uvolnění členové zastupitelstva,  

 
v době zaměstnání podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, pokud jim v souvislosti 
se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by 
byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zákona 
upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny.  
  
 (2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na 
důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnávají 
zaměstnance uvedené v odstavci 3.  
  
 (3) Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o 
zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění 
a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění1e); za 
tohoto zaměstnance se považuje též fyzická osoba, které po skončení zaměstnání 
zakládajícího účast na důchodovém a nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto 
zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu.  
  
 (4) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové 
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového 
pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění,2) a za podmínek stanovených tímto 
zákonem též zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti; osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na nemocenské 
pojištění, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském 
pojištění Kdo se považuje za osobu samostatně výdělečně činnou a kdy se samostatná 
výdělečná činnost považuje za hlavní samostatnou výdělečnou činnost a za vedlejší 
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samostatnou výdělečnou činnost, stanoví zákon o důchodovém pojištění.52)  
  
 (5) Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění53) jsou za dobu dobrovolné 
účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění.  
  
 (6) Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění 
povinni platit pojistné na nemocenské pojištění. Zahraničním zaměstnancem se pro účely 
tohoto zákona rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž 
Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v 
České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele.  
_______________ 

1) § 4 služebního zákona.  
1e) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.   
2) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.   
52) § 9 zákona č. 155/1995 Sb.   
53) § 6 zákona č. 155/1995 Sb. 
 

§ 7  
Sazby pojistného  

 
 (1) Sazby pojistného činí   
a) u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 

21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,   
b) u zaměstnance  

1. 6,5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, který není v rozhodném období 
účasten důchodového spoření,  

2. 3,5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, který je v rozhodném období 
účasten důchodového spoření,   

c) u osoby samostatně výdělečně činné  
1. 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2, z toho 28 % na 

důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně 
výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění, která není po celé rozhodné období 
účastna důchodového spoření,  

2. 26,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2, z toho 25 % na 
důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně 
výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění, která je aspoň po část rozhodného 
období účastna důchodového spoření,  

3. 2,3 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3, jde-li o osobu samostatně 
výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,   

d) u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění  
1. 28 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu dobrovolně účastnou důchodového 

pojištění, která není v rozhodném období účastna důchodového spoření,  
2. 30 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu dobrovolně účastnou důchodového 

pojištění, která je v rozhodném období účastna důchodového spoření,   
b) u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu, 
c) u osoby samostatně výdělečně činné   

1. 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5 odst. 1 a 2, z toho 28 % na 
důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu 
samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění, 
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2. 2,3 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3, jde-li o osobu samostatně 
výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění, 

d) u osoby dobrovolně účastné na důchodovém  pojištění  28 % z vyměřovacího základu, 
e) u zahraničního zaměstnance 2,3 % z vyměřovacího základu.  
 
 (2) Pro stanovení pojistného na důchodové pojištění, které platí osoba dobrovolně 
účastná důchodového pojištění za období předcházející kalendářnímu roku, ve kterém toto 
pojistné platí, se použije sazba pojistného platná k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se 
pojistné na důchodové pojištění platí.  
  
 (3) Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.  
 

§ 9a  
 
 Zaměstnavatel je v případě, že aspoň jeden jeho zaměstnanec je účasten důchodového 
spoření, povinen na tiskopisu podle § 9 odst. 2 uvádět též úhrn vyměřovacích základů 
zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového spoření.  
 
 
 

§ 14  
 
 (1) Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce. Výše zálohy na 
pojistné se stanoví procentní sazbou uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c) bodech 1 nebo 2 bodě 1 z 
měsíčního vyměřovacího základu. Byla-li osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním 
měsíci účastna důchodového spoření, stanoví se výše zálohy na pojistné za tento kalendářní 
měsíc procentní sazbou uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2, pokud osoba samostatně 
výdělečně činná je účastníkem důchodového spoření.  
  
 (2) Měsíčním vyměřovacím základem je částka, kterou si osoba samostatně výdělečně 
činná určí, nejvýše však částka ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu. 
U osoby samostatně výdělečně činné, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v 
předcházejícím kalendářním roce, činí výše měsíčního vyměřovacího základu nejméně 50 % z 
částky rovnající se průměru, který z daňového základu podle § 5b odst. 1 za tento rok připadá 
na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána samostatná 
výdělečná činnost, s tím, že pokud by výše takto stanoveného měsíčního vyměřovacího 
základu přesáhla částku ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu, činí 
měsíční vyměřovací základ tuto částku.  
  
 (3) Za kalendářní měsíc, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1, se 
záloha na pojistné ve výši odpovídající měsíčnímu vyměřovacímu základu stanovenému 
podle odstavců 2, 4 až 6 platí do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v 
němž byl nebo měl být takový přehled podán v dalším kalendářním roce.  
  
 (4) U osoby samostatně výdělečně činné, která se stane poplatníkem daně z příjmů 
stanovené paušální částkou, činí měsíční vyměřovací základ nejméně 50 % jedné dvanáctiny 
rozdílu mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji, z nichž se vychází při 
výpočtu daně z příjmů stanovené paušální částkou.  
  
 (5) Na základě žádosti osoby samostatně výdělečně činné příslušná okresní správa 
sociálního zabezpečení poměrně sníží na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který 
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předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1, 
měsíční vyměřovací základ, pokud její příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu 
výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení připadající v průměru na jeden 
kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce 
předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však 
v období tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, je nejméně o jednu třetinu nižší než 
takový příjem připadající v předcházejícím kalendářním roce v průměru na jeden kalendářní 
měsíc, v němž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.  
  
 (6) Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní 
samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 25 % průměrné mzdy. Měsíční vyměřovací 
základ osoby samostatně výdělečně činné, která se pro účely placení záloh považuje za osobu 
samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (§ 13a 
odst. 8 a 9) činí nejméně 10 % průměrné mzdy. V případě, že osoba samostatně výdělečně 
činná byla plátcem záloh na pojistné za měsíc prosinec, zůstává pro tuto osobu samostatně 
výdělečně činnou měsíční vyměřovací základ stanovený podle věty první nebo druhé v 
platnosti v následujícím kalendářním roce až do kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1.  
  
 (7) Zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní 
měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité 
pomoci v mateřství z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných; 
kalendářním měsícem se pro účely části věty před středníkem rozumí i jeho část, po kterou 
osoba samostatně výdělečně činná vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, pokud výkon 
této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc.  
  
 (8) Dlužné zálohy na pojistné se stanoví ve výši odpovídající minimální částce 
měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle odstavců 2, 4 až 6.  
  
 (9) Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší než pojistné na 
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené podle § 4, nebo 
platila-li osoba samostatně výdělečně činná zálohy na pojistné za kalendářní rok, ve kterém 
není účastna důchodového pojištění, jedná se o přeplatek na pojistném na důchodové 
pojištění.  
  
 (10) Doplatek na pojistném se stanoví ve výši rozdílu mezi výší pojistného na 
důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanoveného podle § 4 a výší 
záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období.  
  
 (11) Měsíční vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.  
 
 

§ 15  
 
 (1) Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou 
činnost, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do 
jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za 
tento kalendářní rok, na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích za tento 
kalendářní rok. V tomto přehledu se kromě údajů o daňovém základu, popřípadě není-li osoba 
samostatně výdělečně činná povinna podávat daňové přiznání, údajů o příjmech ze 
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samostatné výdělečné činnosti a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení 
uvádějí údaje o vyměřovacím základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti, nejnižším měsíčním vyměřovacím základu pro zálohy na 
pojistné, úhrnu záloh na pojistné, pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance, pokud spolu s 
vyměřovacím základem ze samostatné výdělečné činnosti přesahuje částku maximálního 
vyměřovacího základu (§ 15a), a vykonávala-li osoba samostatně výdělečně činná vedlejší 
samostatnou výdělečnou činnost, též údaje o skutečnostech uvedených v § 9 odst. 6 písm. a) 
až e) zákona o důchodovém pojištění, pokud chce být považována za osobu samostatně 
výdělečně činnou s vedlejší samostatnou výdělečnou činností; pokud osoba samostatně 
výdělečně činná vykonávala samostatnou výdělečnou činnost formou spolupráce, je povinna 
uvést v tomto přehledu též jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby samostatně 
výdělečně činné, s níž spolupracuje. Uvedla-li osoba samostatně výdělečně činná v přehledu 
údaje o vedlejší samostatné výdělečné činnosti, je povinna tyto údaje též doložit, a to 
nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tento přehled 
podala; ustanovení § 13a odst. 9 věty třetí platí zde obdobně. Pokud osobě samostatně 
výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost 
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve 
kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Osoba samostatně 
výdělečně činná, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou uvádí v 
přehledu též tento údaj a, je povinna příslušné okresní správě sociálního zabezpečení předložit 
nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl přehled podán, 
protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou. Pokud je v předloženém protokole daň 
stanovena paušální částkou na více zdaňovacích období, povinnost jeho předložení za další 
kalendářní rok nebo roky uvedené v protokolu se považuje za splněnou v den, kdy osoba 
samostatně výdělečně činná za takový kalendářní rok podává či měla podat přehled o svých 
příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti. Rozhodnutí správce daně o zrušení 
platby daně paušální částkou podle zvláštního právního předpisu 19d) je osoba samostatně 
výdělečně činná povinna předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději 
v den, kdy podává či měla podat přehled o svých příjmech a výdajích ze samostatné 
výdělečné činnosti za kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, za který naposledy 
byla poplatníkem daně z příjmů paušální částkou.  
  
 (2) Zjistí-li se po podání přehledu podle odstavce 1, že vyměřovací základ pro pojistné 
na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je vyšší, než který osoba 
samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle odstavce 1, je osoba samostatně 
výdělečně činná povinna předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení opravný 
přehled, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o takové změně dozvěděla. V opravném 
přehledu uvede novou výši daňového základu, popřípadě, není-li osoba samostatně výdělečně 
činná povinna podávat daňové přiznání, novou výši příjmů ze samostatné výdělečné činnosti a 
výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, výši vyměřovacího základu pro 
pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, přičemž nová 
výše vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní výše tohoto základu, částku 
pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, částku rozdílu 
mezi pojistným na důchodové pojištění a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, kterou 
má podle opravného přehledu zaplatit, a pojistným a příspěvkem, které zaplatila za kalendářní 
rok, za který opravný přehled podává, a nejnižší měsíční vyměřovací základ pro stanovení 
záloh na pojistné. Opravný přehled se podává na tiskopisu pro podání přehledu podle 
odstavce 1, kde se uvede též důvod pro předložení opravného přehledu. Částku rozdílu na 
pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je osoba 
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samostatně výdělečně činná povinna doplatit do 8 dnů ode dne, v němž byl nebo měl být 
opravný přehled podán. Nová výše nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení 
záloh na pojistné platí od kalendářního měsíce, v němž osoba samostatně výdělečně činná 
opravný přehled podala nebo měla podat.  
  
 (3) Zjistí-li se po podání přehledu podle odstavce 1, že vyměřovací základ pro pojistné 
na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je nižší, než který osoba 
samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle odstavce 1, může osoba samostatně 
výdělečně činná předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení opravný přehled. V 
opravném přehledu uvede novou výši daňového základu, popřípadě, není-li osoba samostatně 
výdělečně činná povinna podávat daňové přiznání, novou výši příjmů ze samostatné 
výdělečné činnosti a výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, výši 
vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti, přičemž nová výše vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní výše 
tohoto základu, pokud původní výše tohoto základu byla určena ve vyšší než minimální výši, 
částku pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, částku 
přeplatku na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
pokud přeplatek v důsledku podání opravného přehledu vznikl, a nejnižší měsíční vyměřovací 
základ pro stanovení záloh na pojistné. Opravný přehled se podává na tiskopisu pro podání 
přehledu podle odstavce 1, kde se uvede též důvod pro předložení opravného přehledu. 
Jestliže částka daňového základu nezakládá osobě samostatně výdělečně činné za dobu 
vedlejší samostatné výdělečné činnosti účast na důchodovém pojištění v kalendářním roce, za 
který opravný přehled podává, může spolu s opravným přehledem podat přihlášku k tomuto 
pojištění za kalendářní rok, za který opravný přehled podává. Opravný přehled podle věty 
první může osoba samostatně výdělečně činná podat nejpozději do konce třetího kalendářního 
měsíce po měsíci, v němž se o změně daňového základu nebo nové výši příjmů a výdajů ze 
samostatné výdělečné činnosti dověděla. Opravný přehled se považuje za žádost o vrácení 
přeplatku; při vracení přeplatku se postupuje podle § 17. Nová výše nejnižšího měsíčního 
vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné platí od kalendářního měsíce, v němž 
osoba samostatně výdělečně činná opravný přehled podala.  
  
 (4) Údaj o určeném vyměřovacím základu, který osoba samostatně výdělečně činná 
uvedla v přehledu podle odstavce 1, nemůže být dodatečně změněn, s výjimkou opravného 
přehledu podle odstavce 2 nebo 3.  
  
 (5) Zemře-li osoba samostatně výdělečně činná před splněním povinností uvedených v 
předchozích odstavcích, může za ni tyto povinnosti splnit její dědic nebo fyzická osoba, která 
uplatňuje nárok na důchod z důchodového pojištění z důvodu úmrtí osoby samostatně 
výdělečně činné. Pokud je těmito osobami podáno více přehledů podle odstavce 1 věty první 
nebo podle odstavce 2 nebo 3 a nedohodnou-li se tyto osoby na částce vyměřovacího základu 
určeného podle § 5b odst. 1 až 3, vychází se z přehledu podaného osobou, která podala 
daňové přiznání za zemřelou osobu samostatně výdělečně činnou,62) a pokud žádná z těchto 
osob nebyla povinna podat daňové přiznání z důvodu úmrtí osoby samostatně výdělečně 
činné, považuje se za vyměřovací základ nejnižší z vyměřovacích základů uvedených těmito 
osobami.  
  
 (6) Je-li osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového spoření, je povinna v 
oznámení o zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti uvést též údaj, od kdy se 
stala účastníkem důchodového spoření; pokud se osoba samostatně výdělečně činná stala 
účastníkem důchodového spoření až po zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné 
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činnosti, je povinna tuto skutečnost oznámit okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději 
na přehledu podaném podle odstavce 1 za kalendářní rok, v němž se stala účastníkem 
důchodového spoření.  
___________________ 
19d) § 7a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb.   
62) § 40 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
  

§ 15a  
Maximální vyměřovací základy  

 
 (1) Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného je částka 
ve výši čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy. Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje 
maximální vyměřovací základ zaměstnance, je kalendářní rok. Maximální vyměřovací základ 
zaměstnance je tvořen součtem vyměřovacích základů zaměstnance zjištěných v kalendářním 
roce, za který se maximální vyměřovací základ zjišťuje.  
  
 (2) Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance 
maximální vyměřovací základ podle odstavce 1 a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán   
a) jen u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce pojistné z 

částky, která přesahuje tento maximální vyměřovací základ; to platí i v případě více 
zaměstnání v kalendářním roce, avšak u téhož zaměstnavatele,   

b) u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho 
vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální vyměřovací 
základ, za přeplatek na pojistném (§ 17); tento přeplatek však nemůže být vyšší než částka, 
která byla zaměstnanci z jeho příjmů sražena na pojistném.  

  
 (3) Zaměstnavatel je povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn 
vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne 
obdržení žádosti; zjistí-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je 
povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení. Zaměstnavatel je povinen v tomto 
potvrzení uvést, zda je zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření.  
  
 (4) Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se nezahrnuje částka, která přesahuje 
maximální vyměřovací základ zaměstnance a z níž zaměstnanec neplatí v kalendářním roce 
pojistné podle odstavce 2 písm. a).  
  
 (5) Maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro 
pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka ve výši 
čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy.  
  
 (6) Byla-li osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce též zaměstnancem a 
součet vyměřovacího základu nebo úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance a 
vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti přesáhl maximální vyměřovací základ osoby 
samostatně výdělečně činné stanovený podle odstavce 5, sníží se o tuto přesahující částku 
nejdříve vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové 
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a je-li přesahující částka vyšší než tento 
vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, sníží se o zbytek přesahující částky 
vyměřovací základ nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance. Vyměřovací základy 
zaměstnance dokládá osoba samostatně výdělečně činná potvrzením podle odstavce 3.  
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 (7) Zálohy na pojistné není povinna platit osoba samostatně výdělečně činná, která je 
účastna důchodového pojištění též jako zaměstnanec a v zaměstnání dosáhla maximálního 
vyměřovacího základu zaměstnance, a to od kalendářního měsíce, v němž příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení oznámila a doložila, že v zaměstnání dosáhla tohoto 
maximálního vyměřovacího základu, do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu 
měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za 
kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, v němž osoba samostatně výdělečně 
činná dosáhla tohoto maximálního vyměřovacího základu.  
  

  
§ 16  

 
 (1) Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění platí pojistné na důchodové 
pojištění za jednotlivé celé kalendářní měsíce, ve kterých je aspoň po část kalendářního 
měsíce účastna důchodového pojištění podle § 6 zákona o důchodovém pojištění.  
  
 (2) Pojistné na důchodové pojištění za doby uvedené  
a) v § 6 odst. 1 písm. c) až e) zákona o důchodovém pojištění nelze zaplatit po uplynutí dvou 

kalendářních roků následujících po kalendářním roce, do něhož spadá kalendářní měsíc, za 
který se toto pojistné platí,   

b) v § 6 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění nelze zaplatit po uplynutí jednoho roku od 
posledního dne kalendářního měsíce, za který se toto pojistné platí.  

  
 (3) Je-li pojistné na důchodové pojištění zaplaceno po uplynutí lhůt uvedených v 
odstavci 2 nebo je-li toto pojistné zaplaceno osobou uvedenou v § 6 odst. 2 zákona o 
důchodovém pojištění za dobu delší než 15 let anebo je-li toto pojistné zaplaceno za dobu po 
vzniku nároku na starobní důchod, považuje se za přeplatek na pojistném.  
  
 (4) Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, která je účastna důchodového 
spoření, je povinna při podání přihlášky k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění uvést, 
že je účastna důchodového spoření.  
  
 (5) Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, která je účastna důchodového 
spoření a při podání přihlášky k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění neuvedla, že je 
účastníkem důchodového spoření, nebo podle § 52 odst. 3 zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení nesdělila, že se po podání této přihlášky stala účastníkem 
důchodového spoření, a platila pojistné na důchodové pojištění v procentní sazbě uvedené v § 
7 odst. 1 písm. d) bodě 1, může doplatit dlužné pojistné do 6 kalendářních měsíců po 
kalendářním měsíci, v němž se dověděla o tomto dluhu na pojistném.  
  
 (6) (4) Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění odvádí pojistné na 
důchodové pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Při platbě 
pojistného na důchodové pojištění je osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění 
povinna označit kalendářní měsíce, za které toto pojistné platí.  
  
 (7) (5) Okresní správa sociálního zabezpečení neprodleně převede část pojistného na 
důchodové pojištění zaplacené osobou dobrovolně účastnou důchodového pojištění, která je 
účastna důchodového spoření, ve výši 5 % z vyměřovacího základu na účet vedený u 
Specializovaného finančního úřadu, který ji převede obdobně jako výnos pojistného na 
důchodové spoření na účet pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a 
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provádění úhrad podle právního předpisu upravujícího důchodové spoření. Část pojistného 
podle věty první se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  
 
 

§ 22  
Pokuty 

  
 (1) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 5 odst. 5 větě třetí, § 9 
odst. 2, § 9a, § 10 větě první, § 11 větě první a třetí, § 15a odst. 3, § 20a odst. 1 části věty 
druhé za středníkem a větě třetí, § 22c a § 24 větě druhé může příslušná okresní správa 
sociálního zabezpečení 21) uložit zaměstnavateli pokutu až do výše   
a) 20 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinnosti,   
b) 100 000 Kč při opětovném nesplnění nebo porušení povinnosti, za jejíž nesplnění nebo 

porušení byla již pokuta podle písmene a) uložena.  
  
 (2) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 15, § 20a odst. 1 části věty 
druhé za středníkem, § 22c a § 24 větě druhé může příslušná okresní správa sociálního 
zabezpečení22) uložit osobě samostatně výdělečně činné pokutu až do výše   
a) 20 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinnosti,  
b) 100 000 Kč při opětovném nesplnění nebo porušení povinnosti, za jejíž nesplnění nebo 

porušení byla již pokuta podle písmene a) uložena.  
  
 (3) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se příslušná okresní správa sociálního 
zabezpečení dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode 
dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.  
  
 (4) Pokud jde o způsob placení a vymáhání pokuty, postupuje se stejně jako u 
pojistného.  
 

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů   

§ 44 
 
 (1) Česká národní banka vykonává dohled nad  
  
a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi 
elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají 
činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických 
peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které 
vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli 
platebních služeb malého rozsahu, provozovateli platebních systémů s neodvolatelností 
zúčtování a nad bezpečným fungováním bankovního systému,  
  
b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými 
osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními 
fondy, provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, organizátory trhů s 
investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví jiné právní předpisy upravující 
oblast podnikání na kapitálovém trhu,  
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c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy, penzijními společnostmi a dalšími osobami 
působícími v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření, důchodového spoření a 
penzijního připojištění podle zákonů upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích 
zprostředkovatelů, penzijní připojištění 9c), doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření,  
  
d) zpracovateli tuzemských bankovek a tuzemských mincí podle zákona upravujícího oběh 
bankovek a mincí,  
  
e) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný právní předpis. 
 

Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů   

§ 21  
 

Povinnosti obviněných  
 
 (1) Obviněný je povinen dodržovat řád výkonu vazby a vnitřní řád věznice, plnit 
příkazy a pokyny Vězeňské služby, šetřit majetek věznice a ostatních obviněných a chovat se 
slušně ke všem osobám, se kterými přijde do styku. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se 
odpovědnost za škodu způsobenou během výkonu vazby a podmínky jejího uplatnění 
občanským zákoníkem.  
  
 (2) Obviněný nesmí navazovat nedovolené styky s jinými obviněnými, odsouzenými 
nebo s osobami na svobodě, vyrábět, přechovávat a konzumovat alkoholické nápoje a jiné 
návykové látky,8) vyrábět a přechovávat předměty, které by mohly být použity k ohrožení 
bezpečnosti osob a majetku nebo k útěku, nebo které by svým množstvím nebo povahou 
mohly narušovat pořádek nebo škodit zdraví. Nesmí také tetovat sebe nebo jinou osobu, 
nechat se tetovat nebo mít ve věznici v držení pomůcky k provádění tetování; to platí obdobně 
také pro jiné způsoby porušování integrity lidské kůže a držení pomůcek k provádění takové 
činnosti.  
  
 (3) Obviněný je povinen podrobit se osobní a další prohlídce v zájmu zajišťování 
vnitřního pořádku ve věznici a vyloučení toho, aby u sebe měl věc, jejíž držení je ve vazbě 
zakázáno. Věc, jejíž držení je ve vazbě zakázáno, se obviněnému odejme a po dobu trvání 
vazby vezme do úschovy.  
  
 (4) Obviněný je ve styku s jinými osobami povinen dodržovat zásady slušného 
chování užívané v běžném společenském styku.  
  
 (5) Obviněným je zakázáno přechovávat a rozšiřovat tiskoviny nebo materiály 
propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, hnutí 
směřující k potlačení práv a svobod člověka, násilí a krutost, tiskoviny nebo materiály 
obsahující popis výroby a použití jedů, výbušnin, zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny nebo 
materiály obsahující popis výroby návykových látek.  
  
 (6) Obviněný je dále povinen  
  
a) umožnit zaměstnancům Vězeňské služby kontrolu svých osobních věcí,  
  
b) strpět úkony, které souvisejí s jeho identifikací,  
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c) pokud onemocní, stane se mu úraz nebo je zraněn, tyto skutečnosti neprodleně ohlásit 
zaměstnanci Vězeňské služby,  
  
d) oznámit neprodleně zaměstnanci Vězeňské služby okolnosti, které mohou způsobit vážné 
ohrožení bezpečnosti jemu samotnému, spoluobviněným, zaměstnancům Vězeňské služby 
nebo věznici, pokud se o nich dozví nebo je zjistil,  
  
e) oznámit věznici jméno a příjmení obhájce nebo advokáta, který jej bude zastupovat v jiné 
věci nebo mu poskytovat právní službu,  
  
f) podrobit se opatřením, která jsou nezbytná k zamezení případné výroby, držení nebo 
zneužívání návykových látek a jedů ve věznici, včetně vyšetření ke zjištění, zda užil 
návykovou látku, a v případě, že se prokáže přítomnost návykové látky, nahradit náklady na 
toto vyšetření,  
  
g) dodržovat zásady hygieny a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu,  
  
h) uhradit náklady zdravotních služeb poskytnutých v zájmu zachování nebo zlepšení jeho 
zdravotního stavu nad rámec zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
nebo ze státního rozpočtu nad rámec mezinárodních dohod, kterými je Česká republika 
vázána,  
  
i) během nepřetržité osmihodinové doby ke spánku dodržovat noční klid,  
  
j) nekouřit v místech, kde je to vzhledem k možnému ohrožení zdraví nekuřáků nebo z 
protipožárních důvodů ředitelem věznice zakázáno,  
  
k) oznámit při příjmu do věznice písemně, zda je účasten důchodového spoření,  
  
l) k) oznámit změnu zdravotní pojišťovny a změnu osobních či rodinných údajů, které 
nahlásil při přijetí do výkonu vazby.  
  
 (7) Pokud je to nezbytné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti ve věznici, jsou 
orgány Vězeňské služby oprávněny použít proti obviněnému, odmítajícímu plnit své 
povinnosti, donucovací prostředky stanovené zvláštním zákonem.9)  
 
 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

§ 5  
(1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují  

a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z 
příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy:  

1. příjmy ze závislé činnosti uvedené v § 6 odst. 1 a 10 zákona o daních z příjmů, s 
výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání 
motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z 
příjmů a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za 
měsíce červenec a srpen, a to v rozsahu stanoveném v odstavci 8,  
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2. příjmy ze samostatné činnosti uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů, a 
jde-li o uvedené příjmy podléhající dani z příjmů stanovené paušální částkou, 
předpokládaný příjem, nejméně však částka stanovená v odstavci 7; pokud podnikání 
nebo jinou výdělečnou činnost vykonávalo nezaopatřené dítě v měsících červenci a 
srpnu, nepovažuje se za příjem částka ve výši a za podmínek stanovených v odstavci 
8,  

3. příjmy z nájmu podle zákona upravujícího daně z příjmů,  
4. ostatní příjmy uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až g) a v § 10 odst. 9 zákona o daních z 

příjmů,  
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž jde-li 
o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, považují se za výdaje 
vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení předpokládané výdaje, po odpočtu dalších 
výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, po odpočtu 
pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a 
příspěvek zahrnuty do těchto výdajů, a po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto 
příjmy,  

b) z příjmů, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, tyto 
příjmy:  

1. příjem přijatý v rámci plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění 
poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo uvedeného 
plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů osoby, která se pro účely stanovení 
rozhodného příjmu považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která toto 
výživné nebo plnění přijala,  

2. odchodné, výsluhový příspěvek, odbytné u vojáků z povolání a příslušníků 
bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3c),  

3. příjmy z prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru, 
přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let, a to v rozsahu a za 
podmínek, za jakých jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních z 
příjmů,  

4. příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím 
státního orgánu podle zvláštního právního předpisu3e),  

5. náhrada mzdy (platu, odměny) nebo sníženého platu (snížené mzdy) od čtvrtého do 
čtrnáctého a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního 
kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních 
právních předpisů3i),  

6. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona 
upravujícího důchodové spoření,  

7. odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu 
Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému 
na území České republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu 
Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem v 
případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,  

8. příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí 
poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od 
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zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona o daních z příjmů,  
9. příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,  
10. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních 

právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci 
jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území 
České republiky po dobu působení v zahraničí,  

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších 
výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro 
tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o 
daních z příjmů,  

c) dávky nemocenského pojištění, dávky důchodového pojištění a dávky úrazového pojištění 
uvedené v § 17 odst. 1 písm. a), b), c), h) a i) zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců,  

d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,4)  
e) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v jaké byly 

vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku uvedených v 
písmenech a) a b), nebyly-li tyto příjmy už započteny podle písmen a) až d),  

f) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení,  
g) přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení,  
h) mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů,4a) a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel 
zaměstnancům nezúčtoval,  

i) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech f) až h), a to za podmínek, v 
rozsahu a ve výši, v jaké se započítávají příjmy uvedené v písmenech f) až h).  

(2) Do rozhodného příjmu se započítává každý z příjmů uvedených v odstavci 1 
samostatně, a žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu 
ze stejného druhu příjmů, k níž došlo za jiné období než za období, za něž se rozhodný příjem 
zjišťuje. Jestliže z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného příjmu 
[odstavec 1 písm. f) a g)] oprávněná osoba nebo osoba společně posuzovaná uhrazuje 
přeplatek na dávce (§ 62) nebo uhrazuje částky, které jí byly poskytnuty na uvedených 
dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se 
rozhodný příjem o částku této úhrady v tom rozhodném období, v němž k takové úhradě 
došlo. Byla-li poplatníkovi daně z příjmů zvýšena, popřípadě snížena daň z příjmů podle 
zákona o daních z příjmů, příjem uvedený v odstavci 1 se o toto zvýšení snižuje, popřípadě se 
o toto snížení zvyšuje v tom kalendářním roce, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní 
rok, nebo v tom kalendářním čtvrtletí, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí, v 
němž došlo k takovému zaúčtování. Věta čtvrtá platí obdobně, jde-li o přeplatky nebo 
nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistném na veřejné zdravotní pojištění.  

(3) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok [§ 6 
písm. a)], započítávají se příjmy uvedené v odstavci 1  
a) v písmenu a) v tom kalendářním roce, v němž byly předmětem daně z příjmů podle zákona 

o daních z příjmů,  
b) v písmenu b) bodech 1 až 4 a 6 v tom kalendářním roce, v němž byly vyplaceny,  
c) v písmenu b) bodech 5, 7 až 10 v tom kalendářním roce, v němž byly plátcem zaúčtovány,  
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d) v písmenech c), d), f) až i) v tom kalendářním roce, v němž byly vyplaceny.  
(4) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí [§ 

6 písm. b)], započítávají se příjmy uvedené  
a) v odstavci 1 písm. a) č. 1 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly zaúčtovány,  
b) v odstavci 1 písm. a) bodech 3 a 4 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly vyplaceny,  
c) v odstavci 1 písm. b), bodech 1 až 4 a 6, v odstavci 1 písm. c) a v odstavci 1 písm. d), f) až 

i) v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly vyplaceny,  
d) v odstavci 1 písm. b) bodech 5, 7 až 10 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly plátcem 

zaúčtovány.  
(5) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí [§ 

6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost, z 
níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, započítává se jako příjem z této činnosti 
do rozhodného příjmu částka odpovídající  
a) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za kalendářní rok, který 

bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. 
července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává (§ 51),  

b) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za období zahrnuté do 
daňového přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do 
něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, 
na které se dávka přiznává (§ 51), došlo-li ke změně účtování v kalendářním roce na 
účtování v hospodářském roce a naopak podle § 7 odst. 14 zákona o daních z příjmů, nebo  

c) jedné dvanáctině příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální 
částkou, ze kterých byla v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu 
roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího 
kalendářního roku (§ 51), stanovena daň paušální částkou podle § 7a zákona o daních z 
příjmů,  

nejméně však částka uvedená v odstavci 7; měsíční průměr podle písmen a) a b) se 
stanoví za kalendářní měsíce, v nichž osoba vykonávala alespoň po část kalendářního měsíce 
činnost, z níž měla příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2.  

(6) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí [§ 
6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost, z 
níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, avšak která podle svého prohlášení v 
kalendářním roce bezprostředně předcházejícím kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek 
období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka 
přiznává (§ 51), činnost, z níž by měla příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2, 
nevykonávala, započítává se jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu částka 
odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 
předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které 
se rozhodný příjem zjišťuje; pro stanovení částky průměrné mzdy v národním hospodářství 
platí odstavec 7 věta druhá obdobně. Při stanovení rozhodného příjmu podle věty první se ke 
zvýšení nebo snížení daně z příjmů podle odstavce 2 věty čtvrté nepřihlíží.  

(7) Za příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2 se považuje pro účely tohoto zákona, 
s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou 
výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,38) měsíčně nejméně částka 
odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WRKQGFQ)

aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%252351'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%252351'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='586/1992%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%252351'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='586/1992%20Sb.%25237a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='586/1992%20Sb.%25237a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%252351'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='117/1995%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'


49 
 

a) za který se zjišťuje rozhodný příjem, je-li rozhodným obdobím kalendářní rok,  
b) předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na 

které se porodné a příspěvek na bydlení přiznává; to platí i přiznává-li se příspěvek na 
bydlení v rámci tohoto období na dobu kratší (§ 51 odst. 2).  

Částku uvedenou v předchozí větě vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve 
Sbírce zákonů sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým 
statistickým úřadem s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.  

(8) Pro stanovení rozhodného příjmu se nepovažuje za příjem  
a) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 příjem, který byl nezaopatřenému 

dítěti zaúčtován v měsících červenec a srpen, a to ve výši po odpočtu pojistného na 
důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, po odpočtu daně z příjmů 
připadající na tyto příjmy a případně po odpočtu částky, která se považuje za příjem z 
důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle § 
6 odst. 6 zákona o daních z příjmů,  

b) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 2 za každý z měsíců červenec a srpen 
částka odpovídající jedné dvanáctině ročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné 
výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který se zjišťuje rozhodný příjem, nebo v 
případech uvedených v odstavci 6 částka tam uvedená, jestliže podnikání a jiná samostatná 
výdělečná činnost trvala po celý takový měsíc.  

(9) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok, 
započtou se příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v odstavci 1, pokud byly 
předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů, v tom kalendářním roce, v němž 
byly předmětem této daně. V ostatních případech se příjmy ze zahraničí obdobné příjmům 
uvedeným v odstavci 1 započtou v tom rozhodném období, v němž byly vyplaceny. Je-li 
příjem uvedený v odstavci 1 vyplácen v cizí měně, přepočte se na českou měnu podle 
příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou31) platného k prvnímu dni rozhodného 
období, za které se zjišťuje rozhodný příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn 
podle věty druhé, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz 
této měny obvykle používaný bankami v České republice k prvnímu dni rozhodného období, 
za které se zjišťuje rozhodný příjem. Je-li příjem vyplacený v cizí měně předmětem daně z 
příjmů podle zákona o daních z příjmů,3) přepočte se na českou měnu způsobem platným pro 
účely daně z příjmů, a to v případech, kdy je rozhodným obdobím, za něž se rozhodný příjem 
zjišťuje, kalendářní rok.  

(1) 3) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 

157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., 

zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb. a zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 

248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb.  

(2) 3a) § 74 a násl. zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních 

poměrech vojáků v záloze.  

(3) 3c) Zákon č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

(4) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.  

(5) 3e) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

(6) 3i) Například § 192 zákoníku práce.  

(7) 4) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  

(8) 4a) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.  

(9) 31) § 35 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  
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(10) 38) § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

 
 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 29  
 
 (1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně   
a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen 

„důchodový věk“) před rokem 2010,   
b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,   
c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,   
d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,   
e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,   
f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,   
g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,   
h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,   
i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,   
j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,   
k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.  
  
 (2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle 
odstavce 1 a získal dobu pojištění nejméně   
a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,  
b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození,   
c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození,   
d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození,   
e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození,   
f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození.  
  
 (3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v  
a) odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového 

věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1,   
b) odstavci 2 písm. b) až f), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku aspoň o 5 

let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození, a 
získal aspoň 15 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1.  

  
 (4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má 
nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li 
důchodový věk vyšší než 65 let, a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené v § 
38 písm. a) nebo b).  
  
 (5) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo 
důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, pokud mu zanikl nárok na invalidní 
důchod pro invaliditu třetího stupně podle § 61b.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WRKQGFQ)

aspi://module='ASPI'&link='155/1995%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'


51 
 

  
 (6) (5) Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle 
odstavce 1 písm. b) až k) a odstavce 2 písm. b) až f) se náhradní doby pojištění, s výjimkou 
náhradních dob pojištění uvedených v § 5 odst. 2 písm. c), d) a e) a obdobných dob podle 
předpisů platných před 1. lednem 1996, započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet dnů 
náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje 
na celé dny směrem nahoru. 

§ 31  
 
 (1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, 
jestliže získal dobu pojištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo 3 § 29 odst. 1 nebo § 29 
odst. 3 písm. a) a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod 
přiznává, chybí nejvýše   
a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,  
b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.  
  
 (2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o 
přiznání tohoto důchodu. Za den vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se 
považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.  
  
 (3) Přiznání starobního důchodu podle odstavců 1 a 2 vylučuje nárok na starobní 
důchod podle § 29. 
 

§ 34  
 
 (1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 
1 až 3, činí za každý celý rok doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 a získané do vzniku 
nároku na tento důchod, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření 
podle jiného právního předpisu37), (dále jen „důchodové spoření“), 1,5 % výpočtového 
základu měsíčně a za každý celý rok doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 a získané do 
vzniku nároku na tento důchod, která se kryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém 
spoření, 1,2 % výpočtového základu měsíčně; doba pojištění, která se nekryje s dobou účasti 
pojištěnce na důchodovém spoření a je kratší než 365 kalendářních dnů, se přitom přičte k 
době pojištění, která se kryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, pokud se tak 
získá celý rok doby pojištění, pokud se nestanoví jinak v odstavci 2 větě druhé. Výše 
procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3, činí 
za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % 
výpočtového základu měsíčně. Náhradní doby pojištění získané do vzniku nároku na 
starobní důchod se pro účely stanovení výše procentní výměry starobního důchodu podle věty 
první přičítají k té době pojištění, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém 
spoření, popřípadě nezískal-li pojištěnec tuto dobu pojištění, se považují za tuto dobu. Do 
doby pojištění se pro účely předchozí věty započítávají náhradní doby pojištění pouze v 
rozsahu 80 %, s výjimkou náhradních dob pojištění za dobu účasti na pojištění osob 
uvedených v § 5 odst. 2 písm. c), d) a e) a obdobných dob podle předpisů platných před 1. 
lednem 1996; počet dnů náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem 
se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.  
  
 (2) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje 
pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 § 29 
odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou 
činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, 
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za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Doba 
kratší než 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena podle předchozí věty jako doba 
pojištění, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se 
tak získá celý rok doby pojištění, a to v rozsahu potřebném pro toto přičtení; přitom se tato 
doba přičte nejprve k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, která se 
nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření na žádost pojištěnce se procentní 
výměra starobního důchodu nezvýší podle věty první a doba výdělečné činnosti uvedená 
ve větě první se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, a to 
v rozsahu uvedeném v žádosti pojištěnce. Za výkon výdělečné činnosti se pro účely zvýšení 
procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby pracovního volna bez náhrady příjmu 
a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a).  
  
 (3) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje 
pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 § 29 
odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou 
činnost a pobíral přitom starobní důchod ve výši poloviny podle § 37 odst. 1, za každých 180 
kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Ustanovení odstavce 
2 věty třetí platí zde obdobně.  
  
 (4) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se na 
žádost zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 
nebo 3 § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával 
výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v plné výši, za každých 360 
kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Ustanovení odstavce 
2 věty třetí platí zde obdobně.  
  
 (5) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje 
pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 2 nebo § 29 
odst. 3 písm. b) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a 
nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každý 
celý rok doby pojištění získané do dosažení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na 
starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) o 1,5 % 
výpočtového základu; po dosažení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní 
důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) se výše procentní 
výměry starobního důchodu zvyšuje podle odstavce 2.  
  
 (6) Pokud pojištěnec, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 
odst. 1 nebo 3 § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a), po vzniku nároku na tento důchod 
vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně 
nebo plný invalidní důchod, přičte se doba této výdělečné činnosti k době pojištění získané do 
vzniku nároku na starobní důchod. Nezhodnocený zbytek doby výdělečné činnosti 
vykonávané po roce 2009 po vzniku nároku na starobní důchod bez pobírání starobního 
důchodu ani invalidního důchodu, který nebyl přičten podle odstavce 2 věty druhé, se přičte v 
potřebném rozsahu k době výdělečné činnosti uvedené v odstavci 3 nebo 4, pokud se tak získá 
ucelený úsek výdělečné činnosti potřebný podle odstavce 3 nebo 4 pro zvýšení procentní 
výměry starobního důchodu; přitom se nejdříve provádí přičtení k době výdělečné činnosti 
uvedené v odstavci 3. Nezhodnocený zbytek výdělečné činnosti vykonávané po roce 2009 po 
vzniku nároku na starobní důchod při pobírání starobního důchodu ve výši poloviny se přičte 
v potřebném rozsahu k době výdělečné činnosti uvedené v odstavci 4, pokud se tak získá 
ucelený úsek výdělečné činnosti potřebný podle odstavce 4 pro zvýšení procentní výměry 
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starobního důchodu.  
  
 (7) U osob samostatně výdělečně činných se za dobu pojištění, která se v kalendářním 
roce kryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, považuje celá doba výkonu 
samostatné výdělečné činnosti v kalendářním roce, pokud doba účasti na důchodovém spoření 
trvala aspoň po část doby výkonu samostatné výdělečné činnosti, která založila v tomto 
kalendářním roce účast osoby samostatně výdělečně činné na důchodovém pojištění.  
 
  (8) (7) Celým rokem doby pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí 365 
kalendářních dnů.  
 
____________________ 
37) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. 

 
§ 35  

 
 (1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 
4, se stanoví podle § 41 odst. 2; stanoví-li se výše procentní výměry tohoto důchodu podle § 
41 odst. 2 písm. c), platí přitom § 34 odst. 1 věta první a druhá obdobně.  
  
 (2) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 
5, se stanoví   
a) ve výši procentní výměry invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který zanikl 

nárok podle § 61b, pokud pojištěnec v žádosti o přiznání starobního důchodu požádal, aby 
procentní výměra starobního důchodu byla stanovena ve výši procentní výměry 
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo   

b) podle § 34 odst. 1 věty první, pokud pojištěnec v žádosti o přiznání starobního důchodu 
nepožádal, aby procentní výměra starobního důchodu byla stanovena podle písmene a). 

 

§ 35 
 

  Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 
odst. 4, se stanoví podle § 41 odst. 2. 

 
 

§ 37a  
 
 Podmínkou nároku na výplatu starobního důchodu, jehož procentní výměra se stanoví 
podle § 35 odst. 2 písm. a), je souhlas s převedením částky ve výši 60 % prostředků 
naspořených pojištěncem v důchodovém spoření ve prospěch státního rozpočtu. 
 

§ 41  
 
 (1) Výše základní výměry invalidního důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.  
  
 (2) Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění  
  
a) 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního 

stupně,   
b) 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého 
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stupně,   
c) 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího 

stupně;  
ustanovení § 33 odst. 2 věty druhé a třetí a § 34 odst. 1 věty třetí odst. 1 věty druhé platí zde 
obdobně.  
  
 (3) Při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode 
dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Nová výše procentní výměry invalidního 
důchodu se stanoví jako součin procentní výměry invalidního důchodu, který náležel ke dni, 
který předchází dni, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, a koeficientu, který se 
vypočte jako podíl procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění 
uvedené v odstavci 2, která odpovídá novému stupni invalidity, a procentní sazby 
výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá 
dosavadnímu stupni invalidity. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na 4 platná 
desetinná místa.  
  
 (4) Pro výši procentní výměry invalidního důchodu podle odstavce 2 se jako doba 
pojištění uvedená v § 11 a v § 13 odst. 1 započítává v rozsahu stanoveném v odstavci 5 i 
dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení 
důchodového věku uvedeného v § 32; u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený 
pro ženy, které nevychovaly žádné dítě, a u mužů se bere v úvahu důchodový věk stanovený 
pro ženy stejného data narození, které nevychovaly žádné dítě. Dopočtená doba se však 
nezapočítává, jestliže invalidita vznikla následkem úmyslného poškození zdraví, které si 
pojištěnec způsobil nebo nechal způsobit, nebo poškození zdraví pojištěnce, které vzniklo 
jako následek jeho úmyslného trestného činu.  
  
 (5) Dopočtená doba se započte  
a) plně, je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou 

českého pojištění nebo vznikla-li invalidita následkem pracovního úrazu anebo doba, která 
není kryta dobou českého pojištění, je kratší 1 roku, vznikla-li invalidita před 28. rokem 
věku pojištěnce, 2 let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 28 let do 40. roku věku 
pojištěnce, nebo 3 let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 40 let pojištěnce,  

b) ve sníženém rozsahu, nejsou-li splněny podmínky uvedené v písmenu a); v tomto případě 
se krátí dopočtená doba v poměru délky dob pojištění získaných v českém pojištění v 
období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod k době, která uplynula od 
dosažení 18 let věku do dne vzniku nároku na invalidní důchod, s tím, že po tomto krácení 
se počet dnů dopočtené doby zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru;  

 
pro účely stanovení délky dopočtené doby se za dobu pojištění považuje též doba studia na 
střední nebo vysoké škole v České republice po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let 
tohoto studia. 

§ 51  
 
 (1) Výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 9 % průměrné mzdy 
měsíčně.  
  
 (2) Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní 
výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který 
měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti. Při stanovení starobního důchodu, na 
který by měl zemřelý manžel (manželka) nárok v době smrti, se nepřihlíží k jeho (její) účasti 
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na důchodovém spoření; pokud zemřelému manželu (manželce) byl již přiznán starobní 
důchod, který byl podle § 34 odst. 1 věty první stanoven se zřetelem k jeho (její) účasti na 
důchodovém spoření, stanoví se pro účely stanovení výše procentní výměry vdovského nebo 
vdoveckého důchodu výše procentní výměry starobního důchodu zemřelého manžela 
(manželky) v částce, která by náležela, pokud by nebylo přihlédnuto k jeho (její) účasti na 
důchodovém spoření.  
  
 (3) Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu, na který vznikl znovu 
nárok podle § 50 odst. 4, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod. 

 
§ 53  

 
 (1) Výše základní výměry sirotčího důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.  
  
 (2) Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního 
důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl 
nárok zemřelý v době smrti. Ustanovení § 51 odst. 2 věty druhé platí zde obdobně.  
  
 (3) Zanikl-li nárok na sirotčí důchod proto, že dítě přestalo být nezaopatřené a nárok 
na sirotčí důchod vznikl znovu, neboť podmínka nezaopatřenosti byla znovu splněna, nesmí 
být výše procentní výměry sirotčího důchodu nižší než procentní výměra sirotčího důchodu, 
která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod. 

 
 

Díl třetí 
 

Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod a zánik nároku na invalidní důchod 
 

§ 61a  
 
 (1) Nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně a nárok na 
invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnce, který nebyl účasten důchodového 
spoření, zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li 
důchodový věk vyšší než 65 let; tímto dnem vzniká tomuto poživateli nárok na starobní 
důchod.  
  
 (2) Starobní důchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, náleží ve výši, v jaké 
náležel dosavadní invalidní důchod.  
  
 (3) Nárok na starobní důchod podle odstavce 1 nevylučuje nárok na starobní důchod 
podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3.  
  
 (4) Pro účely souběhu nároků na výplatu důchodů podle § 59 odst. 1 se na starobní 
důchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, hledí jako na dosavadní invalidní důchod.  
  

§ 61b  
 
 Nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnce, který byl účasten 
důchodového spoření, zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let nebo 
důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let. 
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§ 67  

 
 (1) Vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen 
(dále jen „růst cen“) a na růstu mezd. Vyplácenými důchody se rozumí důchody přiznané ode 
dne, který spadá do období před kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož se 
důchody zvyšují.  
  
 (2) Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od splátky 
důchodu splatné v lednu (dále jen „pravidelný termín“).  
  
 (3) Procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují mimo pravidelný termín (dále 
jen „mimořádný termín“), pokud v období pro zjišťování růstu cen stanoveném podle 
odstavce 4 dosáhl růst cen aspoň 5 %. V mimořádném termínu se vyplácené důchody zvyšují 
od splátky důchodu splatné v pátém kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, 
v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.  
  
 (4) Období pro zjišťování růstu cen se stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období 
je kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu 
cen použitého při předchozím zvýšení procentní výměry důchodů, a posledním měsícem 
tohoto období je při zvýšení důchodů  
  
a) v pravidelném termínu srpen kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu 
roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů,  
  
b) v mimořádném termínu kalendářní měsíc, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.  
  
 (5) Jestliže podmínka pro zvýšení důchodů v mimořádném termínu byla splněna v 
červenci nebo v srpnu, zvýší se důchody pouze v pravidelném termínu s tím, že posledním 
měsícem období pro zjišťování růstu cen je srpen.  
  
 (6) Růst cen se stanoví jako procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen v 
posledním měsíci období stanoveného pro zjišťování růstu cen oproti tomuto indexu v 
kalendářním měsíci, který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu měsíci tohoto 
období s tím, že tento růst se stanoví se zaokrouhlením na jedno platné desetinné místo a podíl 
pro jeho stanovení činí vždy nejméně 1. Výpočet růstu cen se provádí z originálních 
bazických úhrnných indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem 
zjištěných Českým statistickým úřadem.  
  
 (7) Základní výměry vyplácených důchodů se zvyšují tak, aby výše základní výměry 
důchodu činila 9 % průměrné mzdy s tím, že výše základní výměry se zaokrouhluje na celé 
desetikoruny nahoru.  
  
 (8) Procentní výměry vyplácených důchodů se při zvýšení důchodů v pravidelném 
termínu zvýší o tolik procent zaokrouhlených s přesností na jedno platné desetinné místo 
nahoru, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu 
a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního 
důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen podle odstavce 6 a jedné třetiny růstu reálné 
mzdy zaokrouhlené s přesností na jedno platné desetinné místo. Procentní výměry 
vyplácených důchodů se však nezvýší, pokud se v důsledku zvýšení základní výměry 
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důchodu podle odstavce 7 zvýší výše průměrného starobního důchodu alespoň o tolik procent, 
kolik činí procento zvýšení stanovené ve větě první.  
  
 (9) Procentní výměry vyplácených důchodů se při zvýšení důchodů v mimořádném 
termínu zvýší o tolik procent, kolik činí růst cen podle odstavce 6.  
  
 (10) Zvýšení procentní výměry důchodu se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  
  
 (11) Průměrný starobní důchod se zjišťuje podle údajů České správy sociálního 
zabezpečení jako průměrná výše všech starobních důchodů, které byly vyplaceny za poslední 
kalendářní měsíc období pro zjišťování růstu cen podle odstavce  4, s výjimkou starobních 
důchodů, které se vyplácejí v nižší výši pro souběh s jiným důchodem podle § 59, a 
starobních důchodů podle § 29 odst. 2 a § 29 odst. 3 písm. b), popřípadě starobních důchodů 
podle předpisů platných před 1. lednem 2010 přiznávaných za dobu pojištění kratší než 25 
roků.  
  
 (12) Období pro zjišťování růstu reálné mzdy se stanoví tak, že prvním rokem tohoto 
období je kalendářní rok následující po posledním kalendářním roce období pro zjišťování 
růstu reálné mzdy použitého při předchozím zvýšení důchodů, při kterém bylo přihlédnuto k 
růstu reálné mzdy, a posledním rokem tohoto období je kalendářní rok, který o dva roky 
předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá termín zvýšení důchodů. Pokud je ve 
stanoveném období podíl pro stanovení růstu reálné mzdy podle odstavce 13 nižší než 1, 
přihlédne se k růstu reálné mzdy až při tom zvýšení důchodů, při kterém je tento podíl vyšší 
než 1.  
  
 (13) Růst reálných mezd se stanoví v procentech po zaokrouhlení na jedno platné 
desetinné místo podle podílu, v jehož čitateli je podíl všeobecného vyměřovacího základu za 
poslední kalendářní rok období pro zjišťování růstu reálné mzdy a všeobecného 
vyměřovacího základu za kalendářní rok, který bezprostředně předchází prvnímu 
kalendářnímu roku tohoto období, a ve jmenovateli je podíl průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za domácnosti celkem vypočteného z originálních bazických indexů 
spotřebitelských cen zjištěných Českým statistickým úřadem za poslední kalendářní rok 
tohoto období a uvedeného průměrného ročního indexu za kalendářní rok, který 
bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu roku tohoto období.  
  
 (14) Zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů v mimořádném termínu náleží i 
k důchodům přiznávaným v tom kalendářním roce, v němž byly zvýšeny procentní výměry 
vyplácených důchodů v mimořádném termínu.  
  
 (15) Zvýšení důchodů stanoví prováděcí právní předpis; jde-li o zvýšení důchodů v 
pravidelném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 30. září kalendářního roku, který o jeden 
rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů, a jde-li 
o zvýšení důchodů v mimořádném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 50 dnů od 
posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %. 

 
§ 105a  

 
Převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie  

 
 (1) Pojištěnci, kteří se stali úředníky nebo ostatními zaměstnanci Evropské unie nebo 
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jejích institucí a ukončili v České republice výdělečnou činnost, mají nárok na převedení 
důchodových práv získaných v České republice do důchodového systému Evropské unie nebo 
jejích institucí (dále jen "důchodový systém Evropské unie"), pokud jim nebyl přiznán 
starobní nebo invalidní důchod z českého důchodového pojištění. Důchodovými právy podle 
věty první se rozumí finanční částka stanovená jako pojistněmatematický ekvivalent v 
závislosti na získané době pojištění a vyměřovacích základech; je-li pojištěnec uvedený ve 
větě první účasten důchodového spoření, zvyšuje se tato finanční částka o jeho prostředky 
naspořené v důchodovém spoření. Převodem důchodových práv zaniká nárok na zápočet těch 
dob pojištění a vyměřovacích základů v českém důchodovém pojištění, které byly použity pro 
stanovení finanční částky podle věty druhé.  
  
 (2) Stala-li se osoba po skončení služby nebo zaměstnání v Evropské unii nebo jejích 
institucích, která byla po dobu této služby nebo zaměstnání účastna důchodového systému 
Evropských společenství, pojištěncem v českém důchodovém pojištění, má nárok na 
převedení důchodových práv získaných v důchodovém systému Evropské unie do českého 
důchodového pojištění; tato důchodová práva se převedou prostřednictvím doby pojištění 
stanovené s přihlédnutím k délce doby služby nebo zaměstnání v Evropské unii nebo jejích 
institucích, která založila účast v důchodovém systému Evropské unie, a vyměřovacích 
základů stanovených za tuto dobu.  
  
 (3) Převody důchodových práv podle odstavců 1 a 2 se provádějí na žádost pojištěnce.  
  
 (4) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky a způsob převodu důchodových práv 
podle odstavců 1 a 2 a způsob výpočtu finanční částky podle odstavce 1 a určení dob pojištění 
a vyměřovacích základů odpovídajících důchodovým právům získaným v důchodovém 
systému Evropské unie podle odstavce 2.  
  
 (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují na úředníky nebo ostatní zaměstnance 
institucí uvedených v odstavcích 1 a 2, jen jde-li o instituce stanovené vládou v nařízení. 

 
§ 105c 

Nároky pojištěnce, který byl účasten důchodového spoření 
 
    (1) Pojištěnci, který byl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového 

spoření46) a za celou dobu své účasti na důchodovém spoření nedoplatil podle 
zákona o ukončení důchodového spoření47) pojistné na důchodové pojištění, se výše 
procentní výměry starobního důchodu za doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 
1, které se kryjí s dobou účasti na důchodovém spoření, stanoví způsobem a za 
podmínek podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015. Ustanovení věty 
první platí i v případě vzniku nároku na starobní důchod podle § 61a odst. 1, jde-li o 
poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně; ustanovení § 61a odst. 
2 se přitom nepoužije. 

 
                (2) Při stanovení procentní výměry vdovského, vdoveckého a sirotčího 

důchodu v případě úmrtí pojištěnce, který byl v období let 2013 až 2015 účasten 
důchodového spoření46), po 31. prosinci 2015 se tato účast na důchodovém spoření 
zohledňuje podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015. 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 46) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů. 
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 47) Zákon č. …./2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. 
 
 

 
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 3 
 

Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem 
 

Česká národní banka v oblasti kapitálového trhu  
  
a) vykonává dohled v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy 
upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování a administraci 
investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, 
práva obchodních korporací, doplňkového penzijního spoření, důchodového spoření a 
penzijního připojištění1), 1a)  
  
b) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických 
osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání 
na kapitálovém trhu, obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních 
investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, práva obchodních korporací, 
doplňkového penzijního spoření, důchodového spoření a penzijního připojištění1),  
  
c) kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících dohledu České národní 
banky stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast 
podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování a administraci investičních fondů a 
zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, dluhopisů, práva 
obchodních korporací, doplňkového penzijního spoření, důchodového spoření a penzijního 
připojištění1),  
  
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.  
 

Vedení seznamů a dokumentace a jejich uveřejňování 
 

§ 13 
 
 (1) Česká národní banka vede seznamy  
  
a) obchodníků s cennými papíry,  
  
b) organizátorů regulovaného trhu,  
  
c) provozovatelů vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání,  
  
d) pojišťoven,  
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e) investičních zprostředkovatelů,  
  
f) vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání a jejich účastníků,  
  
g) účastníků zahraničních vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, kteří mají 
bydliště nebo sídlo v České republice,  
  
h) účastníků centrálního depozitáře,  
  
i) agentur pro úvěrové hodnocení,  
  
j) osob oprávněných k vedení samostatné evidence investičních nástrojů,  
  
k) zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským 
státem,  
  
l) prospektů cenného papíru schválených Českou národní bankou včetně elektronického 
odkazu na prospekt cenného papíru uveřejněný na internetových stránkách emitenta nebo 
organizátora regulovaného trhu nejméně po dobu 12 měsíců od schválení,  
  
m) osvědčení o schválení prospektu cenného papíru nebo doplňku prospektu schváleného 
orgánem dohledu jiného členského státu, která jí byla poskytnuta tímto orgánem, včetně 
elektronického odkazu na osvědčení o schválení uveřejněné na internetových stránkách tohoto 
orgánu dohledu, emitenta nebo organizátora regulovaného trhu nejméně po dobu 12 měsíců 
ode dne vydání osvědčení o schválení,  
  
n) zahraničních osob, které poskytují investiční služby na území České republiky, s uvedením 
údajů o případné pobočce obchodního závodu umístěné na území České republiky,  
  
o) vázaných zástupců penzijních společností,  
  
p) vázaných zástupců investičních společností,  
  
q) vázaných zástupců investičních zprostředkovatelů,  
  
r) vázaných zástupců osob neuvedených v písmenech o) až q),  
  
s) obchodníků s cennými papíry, kteří provádějí systematickou internalizaci,  
  
t) akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu rozdělených do skupin podle 
průměrného objemu obchodů s uvedením standardního objemu obchodů pro každou skupinu,  
  
u) likvidních akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu,  
  
v) penzijních společností,  
  
w) depozitářů důchodových fondů a depozitářů účastnických fondů a transformovaných 
fondů,  
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x) mezinárodních finančních institucí, jejichž dluhy jsou zaručeny státy, které jsou jejími 
členy, a  
  
y) renomovaných ratingových agentur. 

 
(2) Seznamy uvedené v odstavci 1 nejsou veřejnými seznamy ani veřejnými rejstříky 

podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.  
  
 (3) Česká národní banka uveřejňuje  
  
a) seznam evropských regulovaných trhů, zveřejňovaný v Úředním věstníku Evropské unie,  
  
b) seznam zahraničních vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání a  
  
c) seznam ratingových agentur, zveřejňovaný v Úředním věstníku Evropské unie.  
  
 (4) Do seznamů podle odstavce 1 se zapisuje alespoň  
  
a) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno, a  
  
b) u fyzické osoby obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídlo a 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno.  
  
 (5) Česká národní banka uveřejňuje seznamy uvedené v odstavcích 1 a 3 na svých 
internetových stránkách.  
  
 (6) Česká národní banka uveřejňuje a pravidelně aktualizuje na svých internetových 
stránkách v českém a anglickém jazyce seznam právních předpisů, které upravují oblast 
podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování a administrace investičních fondů a 
zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, práva obchodních 
korporací v oblasti kapitálového trhu, doplňkového penzijního spoření, důchodového spoření 
a penzijního připojištění, a úředních sdělení České národní banky k nim. 

 
 

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
§ 28 

 
Základní povinnosti odsouzených  

 
 (1) Odsouzený je ve výkonu trestu povinen dodržovat stanovený pořádek a kázeň, 
plnit pokyny a příkazy zaměstnanců Vězeňské služby, pracovat, pokud je mu přidělena práce 
a není uznán dočasně práce neschopným nebo není po dobu výkonu trestu uznán zdravotně 
nezpůsobilým k výkonu práce, plnit úkoly vyplývající z programu zacházení, šetrně zacházet 
se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s 
osobami, s nimiž přichází do styku, a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu věznice. 
Dále je povinen dodržovat opatření a pokyny podle zvláštních právních předpisů10) k 
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.  
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 (2) Odsouzený je dále povinen  
  
a) podrobit se osobní a další prohlídce v zájmu zajišťování vnitřního pořádku ve věznici a 
vyloučení toho, aby u sebe měl věc, kterou by narušoval účel výkonu trestu,  
  
b) umožnit zaměstnancům Vězeňské služby kontrolu svých osobních věcí; pokud své osobní 
věci uzamyká v uzamykatelné skříňce k uložení osobních věcí, je povinen předat náhradní 
klíč od této skříňky ředitelem věznice pověřenému zaměstnanci Vězeňské služby,  
  
c) podrobit se preventivní vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídce v 
rozsahu určeném lékařem nebo zvláštním právním předpisem, včetně nezbytných 
diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování, a opatřením stanoveným orgány 
hygienické služby,  
  
d) strpět úkony, které souvisejí s jeho identifikací, a podrobit se úkonům nezbytným pro 
zpracování komplexní zprávy (§ 41 odst. 2),  
  
e) pokud onemocní, stane se mu úraz nebo je zraněn, tyto skutečnosti neprodleně ohlásit 
zaměstnanci Vězeňské služby,  
  
f) oznámit neprodleně zaměstnanci Vězeňské služby okolnosti, které mohou způsobit vážné 
ohrožení bezpečnosti jemu samotnému, spoluodsouzeným, zaměstnancům Vězeňské služby 
nebo věznici, pokud se o nich dozví nebo je zjistil,  
  
g) podrobit se opatřením, která jsou nezbytná k potlačení výroby, držení nebo zneužívání 
návykových látek a jedů ve věznici,  
  
h) dodržovat zásady hygieny,  
  
i) oznámit neprodleně věznici skutečnost, že je poživatelem důchodu, výsluhového příspěvku 
nebo má příjem podléhající dani z příjmu a z uvedených finančních prostředků zajistit zasílání 
částky na účet vedený věznicí na úhradu nákladů výkonu trestu ve výši stanovené zvláštním 
právním předpisem,  
  
j) odevzdat do úschovy věznice věci, jejichž držení s ohledem na jejich cenu, množství nebo 
způsob používání je zakázáno nebo je v rozporu s účelem výkonu trestu,  
  
k) uhradit náklady na zdravotní služby poskytnuté v zájmu zachování nebo zlepšení jeho 
zdravotního stavu nad rámec zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
nebo ze státního rozpočtu nad rámec mezinárodních dohod, kterými je Česká republika 
vázána, a to včetně regulačních poplatků,  
  
l) oznámit věznici jméno a příjmení obhájce nebo advokáta, který jej bude zastupovat v jiné 
věci nebo mu poskytovat právní službu,  
  
m) oznámit při příjmu do věznice písemně, zda je účasten důchodového spoření,  
  
n) m) oznámit věznici změnu zdravotní pojišťovny a změnu osobních či rodinných údajů, 
které nahlásil při přijetí do výkonu trestu,  
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o) n) podrobit se vyšetření ke zjištění, zda užil návykovou látku, a v případě, že se prokáže 
přítomnost návykové látky, uhradit náklady na toto vyšetření,  
  
p) o) dodržovat zákaz kouření v místech, kde je to vzhledem k možnému ohrožení zdraví 
nekuřáků nebo z protipožárních důvodů ředitelem věznice zakázáno,  
  
r) p) během osmihodinové doby určené ke spánku dodržovat noční klid. 

§ 33  

Pracovní odměna odsouzených  
(1) Odsouzeným přísluší odměna podle vykonané práce. Vláda stanoví nařízením výši 

této odměny a podmínky pro její poskytování.  
(2) Vězeňská služba poskytuje odsouzenému zařazenému do práce v době jeho dočasné 

pracovní neschopnosti náhradu odměny za stejných podmínek, jako ji poskytuje 
zaměstnavatel zaměstnanci podle zákoníku práce.  

(3) Pracovní odměna odsouzeného se pro účely srážek daní a pojistného na důchodové 
spoření, sociální zabezpečení nebo zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti. 
Z této odměny se po srážce zálohy na daň a pojistného provedou i další srážky jednak k 
úhradě výživného pro děti, kterým je odsouzený povinen poskytovat výživu, včetně příspěvku 
na úhradu nákladů při péči o dítě v ústavní nebo ochranné výchově, a jednak k úhradě nákladů 
výkonu trestu a dalších nákladů spojených s výkonem trestu. Rozsah a pořadí dalších srážek z 
pracovní odměny odsouzeného stanoví Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) 
vyhláškou. Přitom přihlédne zejména k zabezpečení výživy dětí odsouzeného a oprávněným 
nárokům poškozených trestným činem.  

(4) Je-li však soudem nařízen výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny 
odsouzeného, postupuje se podle občanského soudního řádu a předpisů vydaných na jeho 
základě. Tento postup se uplatní i v případě exekuce nařízené správcem daně.  

(5) Část pracovní odměny odsouzeného, která zbývá po provedení srážek podle odstavce 
3, případně podle odstavce 4, se rozdělí na kapesné a úložné. Kapesným se rozumí částka, 
kterou může odsouzený použít podle vlastního rozhodnutí. Úložným se rozumí zbývající část 
pracovní odměny, kterou věznice převede na účet odsouzeného.  

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob rozdělení části pracovní odměny na kapesné a 
úložné podle odstavce 5 a stanoví rozsah a podmínky, za nichž odsouzený může úložné 
použít. Nevyčerpané úložné se odsouzenému vyplatí při propuštění z výkonu trestu, pokud se 
věznice s odsouzeným nedohodne jinak. 

 
 

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

§ 68o  
 

Srážky ze služebního platu  
 
 (1) Srážky ze služebního platu lze provést jen na základě dohody o srážkách ze 
služebního platu. Dále lze ze služebního platu srazit  
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WRKQGFQ)

aspi://module='ASPI'&link='169/1999%20Sb.%252333'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='169/1999%20Sb.%252333'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='169/1999%20Sb.%252333'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='169/1999%20Sb.%252333'&ucin-k-dni='30.12.9999'


64 
 

a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,  
  
b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,  
  
c) pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,  
  
d) pojistné na důchodové spoření,  
  
e) d) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady nebo jiné nevyúčtované zálohy poskytnuté 
vojákovi k plnění služebních úkolů,  
  
f) e) zálohu na služební plat, kterou je voják povinen vrátit proto, že nebyly splněny 
podmínky pro přiznání tohoto platu,  
  
g) f) částku postiženou výkonem rozhodnutí nařízeným soudem nebo exekuce vedené 
soudním exekutorem, správním úřadem, služebním orgánem nebo orgánem zmocněným k 
tomu zákonem,  
  
h) g) částku náborového nebo jiného příspěvku, která byla vojákovi vyplacena v souvislosti s 
povoláním do služebního poměru, a kterou je voják povinen vrátit,  
  
i) h) částku přeplatku na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a státní 
sociální podpory, pokud je voják povinen tyto přeplatky vrátit na základě vykonatelného 
rozhodnutí, nebo  
  
j) i) částku přeplatku podle § 68k odst. 5.  
  
 (2) Pořadí a podmínky srážek ze služebního platu se určí podle zákoníku práce.  
 

 
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 10  
(1) Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce před 

uspokojením mzdových nároků podle § 8 z nich provede srážky a odvody podle zvláštních 
právních předpisů9), které měl provést zaměstnavatel za zaměstnance za příslušná měsíční 
období. Jestliže úřad práce rozhodl o mzdovém nároku podle § 8a a 9, provede srážky a 
odvody podle zvláštních právních předpisů z přiznaného mzdového nároku.  

(2) Krajská pobočka Úřadu práce současně písemně oznámí nejpozději do dne výplaty 
částek odpovídajících mzdovým nárokům příslušné správě sociálního zabezpečení výši 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příslušné 
zdravotní pojišťovně výši pojistného na veřejné zdravotní pojištění, datum úhrady a údaje o 
zaměstnavateli, za jehož zaměstnance uvedené pojistné Úřad práce České republiky 
prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce odvedl. Odvádí-li toto pojistné z příjmů 
zaměstnanců, které zaměstnavatel zaměstnancům nezúčtoval, oznámí též výši vyměřovacích 
základů jednotlivých zaměstnanců.12) Na úseku zdaňování příjmů ze závislé činnosti a 
pojistného na důchodové spoření plní Úřad práce České republiky povinnosti plátce daně 
podle zákona upravujícího daně z příjmů a plátce pojistného podle zákona upravujícího 
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pojistné na důchodové spoření.  
(3) Krajská pobočka Úřadu práce oznámí bez zbytečného odkladu zaměstnavateli, kterým 

zaměstnancům a v jaké výši Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky 
Úřadu práce mzdové nároky uspokojil.  

(4) Úřad práce České republiky potvrzuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a na žádost 
pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému 
úřadu údaje o vyplacených mzdových nárocích.  

(1) 9) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů.  

(2) Zákon č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů.  

(3) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

(4) 12) § 5 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 130  

Srážky ze služebního příjmu  
(1) Srážky ze služebního příjmu lze provést jen na základě žádosti příslušníka o 

provedení srážek ze služebního příjmu. Jinak může bezpečnostní sbor srazit příslušníkovi ze 
služebního příjmu jen  
a) daň z příjmů fyzických osob nebo pojistné na důchodové spoření,  
b) pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 

všeobecné zdravotní pojištění,  
c) částky postižené výkonem rozhodnutí nařízeným soudem, správním úřadem nebo orgánem 

zmocněným k tomu zákonem,  
d) zálohu na služební příjem, kterou je příslušník povinen vrátit proto, že nebyly splněny 

podmínky pro přiznání služebního příjmu,  
e) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady,  
f) služební příjem za dovolenou, na který příslušník ztratil nárok, popřípadě na který mu 

nárok nevznikl,  
g) přeplatky na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální 

podpory, podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci a neprávem přijaté 
částky dávek sociálního zabezpečení, jestliže je příslušník povinen tyto přeplatky a 
neprávem přijaté částky vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zvláštních 
právních předpisů,66) nebo  

h) částku, o kterou mu byl snížen základní tarif v důsledku uložení kázeňského trestu.  
(2) Pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníka stanoví vláda nařízením.  

(1) 66) Například § 29 zákona č. 32/1957 Sb., ve znění zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb. a zákona č. 113/1997 Sb. 
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Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

§ 54a 

Penzijní činnosti  
Penzijními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) poskytování důchodového spoření podle zákona upravujícího důchodové spoření, 

b)a) poskytování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové 
penzijní spoření,  

c)b) poskytování penzijního připojištění podle zákona upravujícího penzijní připojištění,  

d)c) zprostředkování důchodového spoření, doplňkového penzijního spoření nebo 
penzijního připojištění. 

 
 

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů 

§ 9 

Výjimky ze sankčního režimu 
(1) Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) může, pokud to připouští obsah 

dokumentu podle § 2, povolit v souladu s tímto dokumentem a v nezbytně nutném rozsahu 
výjimky ze zákazu nebo omezení  
a) na poskytování ošetření a lékařské péče,  
b) na poskytování humanitární pomoci, není-li omezena v dokumentu podle § 2; za takovou 

pomoc se považují zejména dodávky potravin, ošacení, léků, zdravotnického materiálu a 
jiných humanitárních potřeb nezbytných pro ochranu zdraví, záchranu života a důstojné 
ubytování civilistů a poskytování s tím souvisících služeb včetně organizace a realizace 
záchranných operací,  

c) na poskytování dávek sociální péče, státních sociálních dávek, dávek důchodového 
pojištění, dávek nemocenského pojištění (péče), podpory v nezaměstnanosti, podpory při 
rekvalifikaci a na platby pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění,  

d) na poskytování mzdy, náhrady mzdy, odstupného a dalších plateb vyplývajících z 
pracovněprávního nebo obdobného pracovního vztahu,  

e) na poskytování výživného,  
f) na náhradu škody způsobené činností, která nemá souvislost s prováděním mezinárodních 

sankcí ve smyslu tohoto zákona, a na výplatu pojistného s tím spojeného,  
g) k úhradě pohledávky subjektem, na který se vztahují mezinárodní sankce, nebo osobou, na 
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kterou se vztahují mezinárodní sankce, jestliže tato pohledávka nevznikla porušením 
mezinárodních sankcí,  

h) k platbám subjektu nebo osobě, na něž se vztahují mezinárodní sankce, dlužným na 
základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly předtím, než byly 
vůči subjektu nebo osobě vyhlášeny mezinárodní sankce, pokud jsou tyto platby 
uskutečněny na účet v České republice nebo v jiném státě Evropské unie, na němž jsou 
všechny vkládané prostředky majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce, nebo  

i) na jiný účel, stanovený v dokumentu podle § 2 písm. c).  
(2) Výjimku lze poskytnout na žádost nebo i bez žádosti. Ministerstvo v rozhodnutí o 

povolení výjimky stanoví podmínky jejího uplatnění tak, aby mohlo její uplatnění 
kontrolovat, a tak, aby nedocházelo k maření účelu mezinárodních sankcí. V případě 
závažného porušení podmínek pro uplatnění výjimky ji ministerstvo zruší. 

 
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů 

§ 7 
(1) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona považují  

a) příjmy ze závislé činnosti uvedené v zákoně o daních z příjmů12),  
b) příjmy ze samostatné činnosti uvedené v zákoně o daních z příjmů14),  
c) příjmy z kapitálového majetku uvedené v zákoně o daních z příjmů15),   
d) příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů16),  
e) ostatní příjmy uvedené v zákoně o daních z příjmů, při kterých dochází ke zvýšení 

majetku17),  
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu 

daně z příjmů a pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyla pojistná a příspěvek zahrnuta do 
těchto výdajů; příjmy z podnikání jsou však u osoby, která je poplatníkem daně z příjmů 
stanovené paušální částkou podle zákona o daních z příjmů18), předpokládané příjmy, a výdaji 
vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení jsou předpokládané výdaje, na jejichž 
základě byla stanovena daň paušální částkou.  

(2) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona dále považují  
a) dávky nemocenského pojištění (péče) a důchodového pojištění a dávky úrazového 

pojištění, s výjimkou bolestného, příspěvku za ztížení společenského uplatnění, náhrady 
nákladů spojených s léčením a náhrady nákladů spojených s pohřbem,  

b) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci19),  
c) plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku,  
d) výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce, s výjimkou těch 

uvedených příjmů, které byly vyplaceny z příjmů osoby, která se pro účely stanovení 
započitatelných příjmů považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která takové 
příjmy přijala,  

e) dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče31), s výjimkou příspěvku na bydlení 
a jednorázových dávek,  
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f) příspěvek na živobytí1),  
g) mzdové nároky vyplacené Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou, popřípadě 

pobočkou pro hlavní město Prahu podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební 
neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů20),  

h) příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou od této daně 
osvobozeny21), nejde-li o příjmy uvedené v písmenech a) až g) nebo v odstavci 5, s 
výjimkou  

1. příjmů ze závislé činnosti osvobozených od daně z příjmů fyzických osob22), kromě 
příjmů uvedených v písmenech i), j), k) a l),  

2. přijaté náhrady škody, náhrady nemajetkové újmy, plnění z úmrtného a příspěvku na 
pohřeb podle zvláštních právních předpisů, plnění z pojištění odpovědnosti za škody a 
finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,  

3. peněžní pomoci obětem trestné činnosti,  
4. sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,  
5. podpory a příspěvků z prostředků fundace a spolku,  
6. příjmů plynoucích z doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci podle zákona 

o pomoci v hmotné nouzi22a),  
7. příjmu plynoucího z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na 

příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách22b), je-li tato péče vykonávána 
fyzickou osobou patřící do okruhu společně posuzovaných osob podle § 4,  

9. odměn vyplácených dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů z lidského 
organismu,  

11. příjmu plynoucího ve formě daňového bonusu,  
 a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, 
které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle 
zákona o daních z příjmů23),  
i) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních 

právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů24) vyslaným v rámci 
jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území 
České republiky po dobu působení v zahraničí, a to ve výši po odpočtu výdajů 
vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně 
jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů23),  

j) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo 
snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštních 
právních předpisů 24a), a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, 
zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení 
základu daně podle zákona o daních z příjmů23),  

k) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,  
l) příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům 

daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se 
sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona o daních z příjmů,  

m) další opakující se nebo pravidelné příjmy.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WRKQGFQ)

aspi://module='ASPI'&link='110/2006%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='110/2006%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'


69 
 

(3) Za příjem se považují též příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v 
odstavcích 1 a 2 v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, 
pojistného a příspěvku uvedených v odstavcích 1 a 2.  

(4) Je-li příjem uvedený v odstavcích 1 a 2 vyplácen v cizí měně, přepočte se na českou 
měnu podle příslušného kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného k prvnímu dni 
období, za které se zjišťuje příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn, u nichž 
Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurs, se použije kurs této měny obvykle 
používaný bankami v České republice k prvnímu dni období, za které se zjišťuje příjem. Je-li 
příjem vyplacený v cizí měně předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů, 
přepočte se na českou měnu způsobem platným pro účely daně z příjmů, a to v případech, kdy 
je obdobím, za něž se příjem zjišťuje, kalendářní rok.  

(5) Za příjem se nepovažuje příspěvek na péči25), část příspěvku na úhradu potřeb dítěte 
náležející z důvodu závislosti na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I až IV26), příspěvek na 
mobilitu 27), příjem z prodeje nemovité věci a z odstupného za uvolnění bytu použitý k úhradě 
nákladů na uspokojení bytové potřeby, příspěvek na zvláštní pomůcku27) a zvláštní příspěvek 
k důchodu podle zvláštních právních předpisů28). Za příjem se dále nepovažuje příjem 
plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská 
práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu urovnání záležitosti 
před Evropským soudem pro lidská práva na základě smíru nebo jednostranného prohlášení 
vlády ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit28a). Za příjem se dále také 
nepovažuje příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, 
mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem, 
které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 zákona o mezinárodní 
justiční spolupráci ve věcech trestních.  

(1) 1) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.  

(2) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.  

(3) 12) § 6 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

(4) 14) § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

(5) 15) § 8 odst. 1 písm. a) až e) a písm. g) a h) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud nejde o plnění ze 

zákonného pojištění,  

(6) 16) § 9 odst. 1 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 10 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

(7) 17) § 10 odst. 1 a § 10 odst. 9 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

(8) 18) § 7a zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

(9) 19) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

(10) 20) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů.  

(11) 21) § 4 odst. 1 a § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

(12) 22) § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

(13) 22a) § 33 a násl. a § 36 a násl. zákona č. 111/2006 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.  

(14) 22b) § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

(15) 23) § 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

(16) 24) Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších 

organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů, ve znění pozdějších předpisů.  

(17) 24a) Například § 192 až 194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s 

výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších 

předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 
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Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů.  

(18) 25) § 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

(19) 26) § 47f odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb.  

(20) 27) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.  

(21) 28) Část první hlava druhá zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a 

některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům 

národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.  

(22) 28a) Čl. 37 odst. 1 a čl. 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., ve znění 

Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní ustavený, 

uveřejněného pod č. 243/1998 Sb.  

(23) 31) § 47e a násl. zákona č. 359/1999 Sb. 

 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

§ 9  

Příjem 
(1) Pro účely tohoto zákona se za příjem, není-li dále stanoveno jinak, považuje  

a) 70 % příjmu ze závislé činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, a to po odpočtu 
daně z příjmů fyzických osob a pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, a ze mzdových nároků vyplácených krajskou pobočkou Úřadu práce podle 
zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně 
některých zákonů3),  

b) 80 % příjmu  
1. z náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) po dobu prvních 14 

dnů a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní 
neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů14a) a z dávky 
nemocenského pojištění15),  

2. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,  
3. z důchodů poskytovaných v rámci důchodového pojištění53),  

c) 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu16), 
s výjimkou příspěvku na živobytí.  

(2) Příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku na živobytí 
rozumí příjem podle odstavce 1 snížený o přiměřené náklady na bydlení; za přiměřené 
náklady na bydlení se pro účely tohoto zákona považují odůvodněné náklady na bydlení (§ 
34), nejvýše však do výše 30 %, a v hlavním městě Praze do výše 35 % příjmu osoby nebo 
společně posuzovaných osob. Do odůvodněných nákladů na bydlení se pro účely příspěvku na 
živobytí započítávají v případech, kdy osoba užívá k bydlení jiný než obytný prostor 
nesplňující standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1 nebo užívá ubytovací zařízení podle 
§ 33a odst. 3 a nemá jinou možnost bydlení, náklady až do výše, která je v místě obvyklá, 
avšak maximálně do výše 75 % normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní 
sociální podpoře64).  

(3) Za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení se považuje příjem uvedený v 
odstavci 1, s výjimkou  
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a) dávek pěstounské péče17),  
b) příjmu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o životním a existenčním minimu a  
c) příjmů uvedených v § 7 odst. 2 písm. m) zákona o životním a existenčním minimu.  

(1) 3) § 25 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  

(2) 14a) Například § 192 zákoníku práce.  

(3) 15) Zákon o nemocenském pojištění.  

(4) 16) § 7 a 8 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.  

(5) 17) § 36 a násl. zákona č. 117/1995 Sb.  

(6) 53) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

(7) 64) § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů 

§ 168  

Pohledávky za majetkovou podstatou  
(1) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení insolvenčního 

řízení nebo po vyhlášení moratoria, jsou  
a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li předběžný 

správce ustanoven insolvenčním správcem,  
b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem a správce 

podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu 
správci,  

c) náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků věřitelského výboru,  
d) náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu s rozhodnutím 

insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník,  
e) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2,  
f) pohledávky věřitelů z úvěrového financování.  

(2) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou  
a) hotové výdaje a odměna insolvenčního správce,  
b) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka,  
c) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném postavení 

likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku,  
d) náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem 

ocenění majetkové podstaty,  
e) daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na 
důchodové spoření, pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem v 
insolvenčním řízení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,  

f) pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, s výjimkou 
smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení,  
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g) pohledávky věřitelů ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž 
splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého 
věřiteli dlužníku po zahájení insolvenčního řízení; to neplatí pro pohledávky, které se 
týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení,  

h) pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, které se podle tohoto 
zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními odmítla, 
jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku v době od zahájení insolvenčního 
řízení do dne, kdy podle tohoto zákona nastaly účinky odmítnutí; to neplatí pro 
pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení,  

i) úroky podle § 171 odst. 4,  
j) náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci součinnost,  
k) další pohledávky, o nichž tak stanoví tento zákon.  

(3) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojují v 
plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. 
 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

§ 147  
(1) Zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci [§ 146 písm. a)] jen  

a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebo pojistné na důchodové spoření,  
b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 

všeobecné zdravotní pojištění,  
c) zálohu na mzdu nebo plat, kterou je zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splněny 

podmínky pro přiznání této mzdy nebo platu,  
d) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, popřípadě jiné nevyúčtované zálohy 

poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů,  
e) náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zaměstnanec ztratil právo nebo na niž mu 

právo nevzniklo, a náhradu mzdy nebo platu podle § 192, na niž zaměstnanci právo 
nevzniklo.  

(2) Výkon rozhodnutí (exekuce) nařízených nebo vedených soudem, soudním 
exekutorem51), správcem daně52), orgánem správního úřadu, jiného státního orgánu nebo 
orgánu územního samosprávného celku53) se řídí zvláštním právním předpisem54).  

(3) Srážky ze mzdy zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele za přijetí do zaměstnání, ke 
složení peněžních záruk nebo k úhradě smluvních pokut nejsou dovoleny. Srážky ze mzdy k 
náhradě škody jsou možné jen na základě dohody o srážkách ze mzdy [§ 146 písm. b)].  

§ 356  
(1) Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek.  
(2) Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový 

výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v 
průměrném roce; průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek 
zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který 
vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.  
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(3) Má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tento výdělek z 
průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na důchodové spoření, 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti100), pojistného 
na všeobecné zdravotní pojištění101) a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé 
činnosti102), vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž 
se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.  

(1) 51) Zákon č. 121/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

(2) 52) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.  

(3) 53) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.  

(4) 54) § 276 až 302 občanského soudního řádu.  

(5) Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 

(6) 100) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů.  

(7) 101) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

(8) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

(9) 102) § 38h zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 

§ 13  

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta  
(1) Povinná osoba nemusí provádět identifikaci a kontrolu klienta, pokud je klient  

a) úvěrovou nebo finanční institucí,  
b) zahraniční úvěrovou nebo finanční institucí působící na území státu, který ukládá této 

instituci v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropských společenství1), a s ohledem na 
plnění těchto povinností je nad ní vykonáván dohled,  

c) společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a která 
podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva 
Evropských společenství,  

d) skutečným majitelem peněžních prostředků uložených na účtu úschov notáře, advokáta, 
soudního exekutora nebo soudu,  

e) ústředním orgánem státní správy České republiky, Českou národní bankou nebo vyšším 
územním samosprávným celkem, nebo  

f) klientem,  
1. kterému byly svěřeny významné veřejné funkce podle předpisů Evropských 

společenství a Evropské unie,  
2. jehož identifikační údaje jsou veřejně dostupné a není důvod pochybovat o jejich 

správnosti,  
3. jehož činnosti jsou průhledné,  
4. jehož účetnictví podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace,  
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5. který je odpovědný buď orgánu Evropské unie nebo orgánům členského státu 
Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, anebo u něhož existují jiné 
vhodné kontrolní postupy zajišťující kontrolu jeho činnosti.  

(2) Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta není třeba plnit u  
a) smlouvy o životním pojištění, o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo o 

doplňkovém penzijním spoření, jestliže jednorázové pojistné nebo vklad nepřesahuje 
částku 2 500 EUR, nebo pokud běžné pojistné nebo souhrn vkladů v jednom kalendářním 
roce nepřesahuje částku 1 000 EUR,  

b) smlouvy o důchodovém spoření a pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle právního 
předpisu upravujícího důchodové spoření,  

c) b) systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění, provozovaných na území České 
republiky institucemi z členských států Evropské unie nebo států Evropského 
hospodářského prostoru podle jiného právního předpisu18), pokud jsou příspěvky placeny 
srážkou ze mzdy a pravidla systému nedovolují postoupení členského podílu v rámci 
příslušného systému,  

d) c) elektronických peněz, pokud nejvyšší částka elektronicky uchovávaná na médiu, které 
nelze dobíjet, nepřekročí částku 250 EUR, nebo 500 EUR, jde-li o elektronické peníze, 
které mohou být použity pouze k provedení vnitrostátní platební transakce, nebo, pokud lze 
médium dobíjet, je pro kalendářní rok stanoven celkový limit ve výši 2 500 EUR, s 
výjimkou případů, kdy je na žádost držitele elektronických peněz v témže kalendářním 
roce zpětně vyměněna částka celkem 1 000 EUR nebo více,  

e) d) platebních služeb poskytovaných prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě jinak 
než s využitím elektronických peněz, pokud hodnota jednotlivé transakce nepřesáhne 250 
EUR a současně je pro kalendářní rok stanoven celkový limit transakcí realizovaných z 
jednoho telefonního čísla ve výši 2 500 EUR, nebo  

f) e) dalších produktů, pokud představují nízké riziko zneužití k legalizaci výnosů z trestné 
činnosti nebo financování terorismu a splňují současně následující podmínky:  

1. smlouva o poskytnutí produktu má vždy písemnou formu,  
2. platby v rámci tohoto produktu se provádějí pouze prostřednictvím účtu vedeného na 

jméno klienta u úvěrové instituce nebo zahraniční úvěrové instituce, působící na území 
členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, nebo 
působící na území státu, který jí ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva 
Evropských společenství1) a s ohledem na plnění těchto povinností je nad ní 
vykonáván dohled,  

3. daný produkt ani jednotlivé platby nejsou anonymní a jejich povaha je taková, že 
umožňují rozpoznání podezřelého obchodu,  

4. daný produkt má předem stanovený limit maximální hodnoty obchodu, který 
nepřekročí částku 15 000 EUR, a v případě spořících produktů nepřekročí jednorázový 
vklad částku 2 500 EUR nebo součet pravidelných vkladů v kalendářním roce 
nepřekročí částku 1 000 EUR,  

5. plnění z daného produktu nelze uskutečnit ve prospěch třetích stran, kromě případů 
úmrtí, invalidity, překročení předem určeného pokročilého věku nebo podobných 
událostí,  

6. u produktů umožňujících investovat prostředky do finančního majetku nebo 
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pohledávek, včetně pojištění nebo jiného druhu podmíněných pohledávek, jsou plnění 
z tohoto produktu uskutečnitelná pouze v dlouhých časových lhůtách, daný produkt 
nemůže být použit jako zajištění a neprovádí se žádné zrychlené platby, nejsou využita 
ustanovení o odstoupení a v průběhu obchodního vztahu není učiněn úkon k jeho 
předčasnému ukončení.  

(3) V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 povinná osoba ověří, zda jsou splněny 
uvedené podmínky a zda podle informací, které má povinná osoba k dispozici, nepředstavuje 
některý z klientů, některý z produktů nebo některý konkrétní obchod zvýšené riziko zneužití 
pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. V případě pochybnosti se 
výjimka podle odstavců 1 a 2 neuplatní.  

(4) Výjimka podle odstavce 2 se nepoužije u klienta, který je politicky exponovanou 
osobou.  

(1) 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní 

peněz a financování terorismu.  

(2) Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a 

Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici „politicky exponovaných osob“ a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové 

kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře.  

(3) 18) Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území 

České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

§ 241  

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby  
(1) Kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou 

povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na důchodové spoření, 
pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na 
zdravotní pojištění, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.  

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.  

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem 
uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů 
§ 2a 

 
Subjekty veřejného zájmu 

 
 Subjektem veřejného zájmu je  
  
a) právnická osoba založená podle českého práva, která vydala investiční cenné papíry, které 
jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném 
regulovanému trhu smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,  
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b) banka podle zákona o bankách,  
  
c) tuzemská pojišťovna podle zákona o pojišťovnictví,  
  
d) tuzemská zajišťovna podle zákona o pojišťovnictví,  
  
e) zdravotní pojišťovna podle zákona upravujícího činnost zdravotních pojišťoven,  
  
f) spořitelní a úvěrní družstvo podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních 
družstev,  
  
g) obchodník s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,  
  
h) centrální depozitář podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,  
  
i) investiční společnost podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,  
  
j) penzijní společnost podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a důchodové 
spoření,  
  
k) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
  
l) účastnický a transformovaný fond podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,  
  
m) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,  
  
n) důchodový fond podle zákona upravujícího důchodové spoření a  
  
o) n) obchodní korporace nebo konsolidující účetní jednotka, pokud průměrný přepočtený 
stav zaměstnanců obchodní korporace nebo konsolidačního celku za bezprostředně 
předcházející účetní období převýšil 4 000 zaměstnanců. 
 

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů 

§ 4  
 

Vznik účasti na důchodovém spoření   
  
 (1) Smlouvou o důchodovém spoření se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a 
obhospodařovat prostředky účastníka v důchodovém fondu nebo více těchto fondech podle 
tohoto zákona a sjednané strategie spoření a převádět prostředky účastníka za podmínek a 
způsobem stanoveným tímto zákonem.  
  
 (2) Smlouva o důchodovém spoření musí být uzavřena písemně a musí v ní být 
uvedeny identifikační údaje účastníka, identifikační údaje penzijní společnosti a datum 
uzavření smlouvy.  
  
 (3) Penzijní společnost nesmí odmítnout uzavřít smlouvu o důchodovém spoření s 
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fyzickou osobou, která splňuje podmínky vzniku účasti na důchodovém spoření.  
  
 (4) (3) Od smlouvy o důchodovém spoření, která byla zaregistrována v Centrálním 
registru smluv podle § 6, nemůže penzijní společnost ani účastník odstoupit, vypovědět ji ani 
uzavřít dohodu o jejím skončení, s výjimkou výpovědi účastníka nebo dohody o skončení 
smlouvy za účelem převodu prostředků účastníka podle § 12. V případě výpovědi účastníka 
nebo dohody o skončení smlouvy končí její platnost dnem zaregistrování další smlouvy o 
důchodovém spoření podle § 9 odst. 5.  
  
 (5) (4) V případě, že penzijní společnost nebo účastník před zaregistrováním smlouvy 
o důchodovém spoření od této smlouvy odstoupí, vypoví ji, nebo uzavřou dohodu o jejím 
skončení, je penzijní společnost povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost správci 
Centrálního registru smluv.  
  
 (6) (5) Smlouvu o důchodovém spoření lze uzavřít pouze s jednou penzijní 
společností, s výjimkou převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti podle § 12.  
  

(7) (6) Zaměstnavatel nesmí ovlivňovat zaměstnance při výběru penzijní společnosti, 
ani nesmí přijmout úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu v souvislosti s uzavřením 
smlouvy o důchodovém spoření zaměstnancem.  

 
§ 11  

 
Strategie spoření  

 
 (1) Účastník ve smlouvě o důchodovém spoření určí strategii spoření, kterou může 
měnit.  
  
 (2) Penzijní společnost je povinna účastníkovi nabídnout strategii spoření, kdy se 
rozložení prostředků účastníka v jednotlivých důchodových fondech mění v závislosti na věku 
účastníka podle předem stanoveného plánu.  
  
 (3) S výjimkou prostředků účastníka umístěných v důchodovém fondu státních 
dluhopisů, a pokud účastník nevyužije možnosti podle odstavce 5, je penzijní společnost 
povinna zabezpečit, aby  
  
a) 10 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly 
prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém 
důchodovém fondu,  
  
b) 9 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly 
prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém 
důchodovém fondu, přičemž nejméně 20 % hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v 
konzervativním důchodovém fondu,  
  
c) 8 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly 
prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém 
důchodovém fondu, přičemž nejméně 40 % hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v 
konzervativním důchodovém fondu,  
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d) 7 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly 
prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém 
důchodovém fondu, přičemž nejméně 60 % hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v 
konzervativním důchodovém fondu,  
  
e) 6 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly 
prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém 
důchodovém fondu, přičemž nejméně 80 % hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v 
konzervativním důchodovém fondu,  
  
f) 5 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly veškeré 
prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu.  
  
 (4) Penzijní společnost informuje písemně účastníka o skutečnostech podle odstavce 3 
vždy nejpozději 60 dnů přede dnem převodu prostředků tohoto účastníka o možnosti převést 
jeho prostředky do jiného důchodového fondu podle odstavce 5 a o rizicích spojených s 
takovým rozhodnutím.  
  
 (5) Účastník může penzijní společnost písemně požádat o to, aby jeho prostředky 
nebyly umístěny podle odstavce 3 nebo aby byly převedeny do jiného důchodového fondu; 
penzijní společnost této žádosti vždy vyhoví. Penzijní společnost nepostupuje podle žádosti 
účastníka, je-li podána dříve než 60 dnů přede dnem převodu podle odstavce 3.  
  
 (6) Pro účely stanovení důchodového věku podle odstavce 3 u žen se má za to, že žena 
vychovala 2 děti.  

 
§ 14  

 
Úhrada jednorázového pojistného na pojištění důchodu  

 
 (1) Účastníkovi vzniká dnem, od kterého je mu přiznán starobní důchod ze základního 
důchodového pojištění, nárok na převedení jeho prostředků jako úhrady jednorázového 
pojistného na pojištění důchodu na základě zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění 
důchodu podle tohoto zákona.  
  
 (2) Nárok účastníka na úhradu jednorázového pojistného podle odstavce 1 se 
nepromlčuje.  
  
 (3) Penzijní společnost uhradí jednorázové pojistné na pojištění důchodu nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění důchodu v Centrálním 
registru smluv.  
  
 (4) Prostředky účastníka podle odstavce 1 lze převést pouze na jednu pojistnou 
smlouvu o pojištění důchodu.  

 
§ 24  

 
 Další povinnosti  

 
 (1) Pojišťovna předkládá České národní bance výkazy o provozování pojištění 
důchodu v rozsahu, formě a lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem.  
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 (2) Pojišťovna uveřejňuje na svých internetových stránkách aktuální nabídku pojištění 
důchodu, jejíž součástí je vzorec pro výpočet důchodu s vysvětlením parametrů vstupujících 
do tohoto výpočtu; výpočet je součástí pojistných podmínek podle § 17 odst. 5. Nabídku 
podle věty první zasílá pojišťovna také všem penzijním společnostem, které provozují 
důchodové spoření. Penzijní společnost je povinna zaslanou nabídku, jejíž součástí je vzorec s 
vysvětlením parametrů podle věty první, uveřejnit na svých internetových stránkách.  
  
 (3) Náležitosti nabídky podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.  
  
 (4) Penzijní společnost je povinna 2 měsíce před dosažením důchodového věku 
účastníka podle zákona o důchodovém pojištění, nebo po vzniku nároku účastníka podle § 14 
odst. 1 na žádost účastníka, nebo na žádost zákonného zástupce nebo soudem ustanoveného 
opatrovníka podle § 16 odst. 2, oslovit všechny pojišťovny podle § 17 odst. 1 s žádostí o 
poskytnutí závazné nabídky. V žádosti penzijní společnost uvede věk účastníka a výši jeho 
prostředků, nebo výši prostředků odpovídající dědickému podílu v případě žádosti zákonného 
zástupce nebo soudem ustanoveného opatrovníka podle § 16 odst. 2. Závazné nabídky je 
penzijní společnost povinna osobám podle věty první předat neprodleně po jejich obdržení 
společně s informací podle odstavce 5.  
  
 (5) Pojišťovna je povinna poskytnout závaznou nabídku nejpozději do 10 dnů od 
přijetí žádosti podle odstavce 4. Závazná nabídka pojišťovny se nesmí k datu přijetí žádosti 
penzijní společnosti odlišovat od aktuální nabídky podle odstavce 2. Závazná nabídka je pro 
pojišťovnu závazná po dobu 6 měsíců ode dne přijetí žádosti podle odstavce 4. Tím není 
dotčena povinnost pojišťovny zohlednit ve výplatě důchodu uhrazené jednorázové pojistné.  
  
 (6) Pro účely stanovení důchodového věku podle odstavce 4 u žen se má za to, že žena 
vychovala 2 děti.  
 

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů 

§ 2 

Účastník 

 Účastníkem může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela s penzijní 
společností smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. 
 

§ 17 
 
 (1) Ministerstvu jsou způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytovány pro výkon 
státní správy na úseku státního dozoru nad penzijními společnostmi při prověřování nároku na 
poskytování státního příspěvku  
  
a) ze základního registru obyvatel o subjektech údajů referenční údaje, kterými jsou  
1. příjmení,  
2. jméno, popřípadě jména,  
3. datum narození, 
3. 4. datum úmrtí,  
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b) z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České 
republiky údaje, kterými jsou  
1. příjmení,  
2. jméno, popřípadě jména,  
3. datum narození,  
3. 4. rodné číslo,  
4. 5. datum počátku trvalého pobytu a datum ukončení trvalého pobytu na území České 
republiky,  
5. 6. datum úmrtí,  
  
c) z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou  
1. příjmení,  
2. jméno, popřípadě jména,  
3. datum narození,  
3. 4. rodné číslo,  
4. 5. druh pobytu,  
5. 6. datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky,  
6. 7. datum úmrtí.  
  
 (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému 
cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. Z poskytovaných údajů 
podle odstavce 1 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné 
ke splnění daného úkolu.  
  
 (3) Ministerstvu poskytuje Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky 
způsobem umožňujícím dálkový přístup pro výkon státní správy na úseku státního dozoru nad 
penzijními společnostmi při prověřování nároku na poskytování státního příspěvku z registru 
pojištěnců vedeného podle zvláštního právního předpisu, tyto údaje:  
  
a) příjmení,  
  
b) jméno, popřípadě jména,  
  
c) číslo pojištěnce,  
  
d) datum počátku účasti a datum ukončení účasti pojištěnce na veřejném zdravotním pojištění 
v České republice.  
  
 (4) Ministerstvu poskytuje Česká správa sociálního zabezpečení způsobem 
umožňujícím dálkový přístup pro výkon státní správy na úseku státního dozoru nad 
penzijními společnostmi při prověřování nároku na poskytování státního příspěvku údaje o 
datu přiznání starobního důchodu účastníkovi a údaje prokazující, že účastník je poživatelem 
důchodu z důchodového pojištění.  
  
 (5) Z poskytovaných údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít 
vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

 
§ 20  
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Podmínky pro vznik nároku na některé dávky  
 
 (1) Podmínkou vzniku nároku na dávky uvedené v § 19 písm. a), e) a f) je  
  
a) dosažení věku účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na 
starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a  
  
b) trvání spořící doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců; smlouva o doplňkovém 
penzijním spoření může stanovit delší spořící dobu, která však nesmí přesáhnout 120 
kalendářních měsíců.  
  
 (2) Podmínkou vzniku nároku na dávku uvedenou v § 19 písm. b) je pobírání 
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z důchodového pojištění2) a trvání spořící 
doby v délce nejméně 36 kalendářních měsíců; smlouva o doplňkovém penzijním spoření 
může stanovit delší spořící dobu, která však nesmí přesáhnout 60 kalendářních měsíců.  
  
 (3) Podmínkou vzniku nároku účastníka na dávku uvedenou v § 19 písm. c) je  
  
a) dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32 
zákona o důchodovém pojištění a  
  
b) trvání spořící doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců; smlouva o doplňkovém 
penzijním spoření může stanovit delší spořící dobu, která však nesmí přesáhnout 120 
kalendářních měsíců.  
  
 (4) Dávky uvedené v § 19 písm. a), b), e) a f) náleží pouze účastníkovi.  
  
 (5) Při stanovení věku podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a), § 22 odst. 4 
písm. c) a, § 23 odst. 6 písm. c) a § 114 odst. 1 se u žen postupuje stejně jako u mužů 
stejného data narození.  

 
§ 29  

 
 (1) Penzijní společnost je akciová společnost se sídlem na území České republiky, 
jejímž předmětem podnikání je  
  
a) shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle 
tohoto zákona za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku 
v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření,  
  
b) v případě splnění podmínek stanovených zákonem o důchodovém spoření shromažďování 
a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek 
podle zákona o důchodovém spoření Penzijní společnost je akciová společnost se sídlem na 
území České republiky, jejímž předmětem podnikání je shromažďování příspěvků 
účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle tohoto zákona za 
účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v 
účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření.  
  
 (2) Činnost podle odstavce 1 může vykonávat jen právnická osoba, které bylo Českou 
národní bankou uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti podle tohoto zákona a v 
případě činnosti podle odstavce 1 písm. b) také povolení k vytvoření důchodových fondů 
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podle zákona o důchodovém spoření.  
  

(4) Kromě předmětu podnikání podle odstavce 1 může penzijní společnost vykonávat i 
další činnosti podle § 35, pokud je má zaregistrované, a činnosti podle § 74. 

§ 35  
 

Další činnosti penzijní společnosti  
 
 (1) Česká národní banka zaregistruje na žádost penzijní společnosti vykonávání další 
činnosti, která spočívá pouze v poskytování služeb na finančním trhu, a to  
  
a) ve zprostředkování uzavírání pojistných smluv pro případ smrti, dožití se určitého věku 
nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, pro případ úrazu, nemoci nebo 
jiné skutečnosti související se zdravím, splňuje-li penzijní společnost požadavky potřebné pro 
získání povolení podle jiného právního předpisu7),  
  
b) ve vzdělávací činnosti v oblasti doplňkového penzijního spoření,  
  
c) v pořádání zkoušek zaměřených na prokázání odborné způsobilosti v oblasti doplňkového 
penzijního spoření a důchodového spoření, nebo  
  
d) v činnosti související se zajištěním provozu penzijní společnosti nebo jiných penzijních 
společností nebo jiných finančních institucí.  
  
 ……  

§ 38 

 (1) Penzijní společnost průběžně udržuje vlastní kapitál ve výši přiměřené 
prostředkům účastníků, které obhospodařuje.  

  (2) Vlastní kapitál penzijní společnosti, která neprovozuje důchodové spoření podle 
zákona o důchodovém spoření, je roven alespoň součtu  

 a) hodnoty 50 000 000 Kč zvýšené o 0,05 % z hodnoty majetku v obhospodařovaných 
účastnických fondech a v transformovaném fondu převyšujícím 5 000 000 000 Kč; tento 
součet se nezvyšuje, dosáhne-li 500 000 000 Kč,  

 b) 25 % ze součtu nákladů na odpisy hmotného a nehmotného majetku a správních nákladů 
penzijní společnosti za bezprostředně předcházející účetní období; pokud penzijní společnost 
vykonává činnost penzijní společnosti po dobu kratší než jeden rok, použije pro výpočet 25 % 
z hodnoty nákladů na odpisy hmotného a nehmotného majetku a správních nákladů 
uvedených v obchodním plánu a.  

 c) doplňkového vlastního kapitálu, který penzijní společnost drží ke krytí peněžních 
prostředků na účtu pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že 
neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku.  

  (3) Do výpočtu podle odstavce 2 písm. a) se zahrne celá hodnota majetku ve všech 
účastnických fondech a v transformovaném fondu obhospodařovaných penzijní společností. 
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Díl 5 

Ochrana peněžních prostředků neumístěných do účastnických fondů 

§ 47a 

 (1) Peněžní prostředky svěřené penzijní společnosti pro přijímání a převod 
prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického 
fondu, a vracení státního příspěvku musí být drženy na samostatném účtu u depozitáře 
odděleně od prostředků určených k jinému účelu. Tyto prostředky nelze použít k účelu 
jinému, než který je stanoven ve  větě první. 

(2) Prostředky podle odstavce 1 nejsou součástí majetkové podstaty penzijní 
společnosti podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení a nelze je 
postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí. 

(3) V případě převodu obhospodařování všech účastnických fondů podle § 109 je 
penzijní společnost povinna převést prostředky podle odstavce 1 na účet zřízený u 
depozitáře schváleného v rozhodnutí České národní banky podle § 109 odst. 5. 

 
§ 49  

 
 K zajištění řádného a obezřetného výkonu činnosti penzijní společnosti a výkonu 
činností souvisejících s činností penzijní společnosti penzijní společnost zavede a udržuje  
  
a) řídicí a kontrolní systém,  
  
b) postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi  
1. penzijní společností, jejími vedoucími osobami a jejími zaměstnanci a účastnickým fondem 
a důchodovým fondem podle zákona o důchodovém spoření a mezi těmito fondy navzájem, 
účastníky nebo zájemci o doplňkové penzijní spoření,  
2. osobou, která ovládá penzijní společnost, nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako 
penzijní společnost a jejich vedoucími osobami a účastnickým fondem, důchodovým fondem 
podle zákona o důchodovém spoření, účastníky nebo zájemci o doplňkové penzijní spoření,  
3. zájemci o doplňkové penzijní spoření a účastníky navzájem,  
  
c) opatření k ochraně vnitřních informací a  
  
d) opatření k předcházení manipulace s trhem.  
  

 § 50  
 
 (1) Řídicí a kontrolní systém zahrnuje  
  
a) organizační předpoklady a předpoklady řádné správy a řízení společnosti, a to vždy  
1. zásady a postupy řízení,  
2. organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností a s nimi 
spojených působností a rozhodovací pravomoci, v rámci nichž se současně vymezí funkce, 
jejichž výkon je neslučitelný,  
3. řádné administrativní a účetní postupy,  
4. pravidla pro účinné vyřizování stížností a reklamací zájemců o doplňkové penzijní spoření 
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a účastníků a  
5. systém vnitřní komunikace,  
  
b) systém řízení rizik, který vždy zahrnuje  
1. pravidla přístupu penzijní společnosti k rizikům, kterým je nebo může být vystavena, 
včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity, a k rizikům, kterým jsou 
nebo mohou být vystaveny účastnické fondy a důchodové fondy podle zákona o důchodovém 
spoření obhospodařované touto penzijní společností,  
2. postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik a  
3. postupy přijímání opatření vedoucích k omezení rizik,  
  
c) pravidla vnitřní kontroly, jejichž součástí je vždy  
1. vnitřní audit,  
2. průběžná kontrola dodržování povinností penzijní společnosti plynoucích z tohoto zákona, 
jiných právních předpisů a z vnitřních předpisů penzijní společnosti,  
3. kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací a při zohlednění 
jejich charakteru a  
4. pravidla kontroly činnosti osob uvedených v § 51, pomocí nichž penzijní společnost 
vykonává některé činnosti.  
  
 (2) Řídicí a kontrolní systém musí být ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu a 
složitosti činností penzijní společnosti a musí zajišťovat řádný a plynulý výkon činnosti 
penzijní společnosti.  
  
 (3) Penzijní společnost průběžně ověřuje a pravidelně hodnotí přiměřenost a účinnost 
řídicího a kontrolního systému.  

 
 

§ 60 
 

Úplata penzijní společnosti 
 
 (1) Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku v účastnickém fondu, 
jejíž výše musí být stanovena ve statutu účastnického fondu; tato úplata je tvořena  
  
a) úplatou za obhospodařování majetku v účastnických fondech a  
  
b) úplatou za zhodnocení majetku v účastnických fondech.  
  
 (2) Z úplaty se hradí veškeré náklady, které hradí penzijní společnost v souvislosti se 
svým podnikáním v doplňkovém penzijním spoření třetím osobám, zejména  
  
a) úplata za výkon činnosti depozitáře účastnického fondu a auditora,  
  
b) poplatky hrazené bance,  
  
c) odměna jiným osobám než penzijní společnosti nabízejícím a zprostředkovávajícím 
doplňkové penzijní spoření (§ 74) a provádějícím správu smluv o doplňkovém penzijním 
spoření a související činnosti,  
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d) poplatky hrazené osobě provádějící vypořádání obchodů s investičními nástroji, převodním 
místům, obchodníkům s cennými papíry a  
  
e) náklady na propagaci a reklamu.  
  
 (3) Výše úplaty podle odstavce 1 písm. a) nesmí v případě povinného konzervativního 
fondu překročit 0,4 % a v případě ostatních účastnických fondů 0,81 % z průměrné roční 
hodnoty fondového vlastního kapitálu v účastnickém fondu. Takto stanovená úplata se sníží o 
náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo 
zahraničním investičním fondem. Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v 
každém účastnickém fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý 
aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den 
příslušného období.  
  
 (4) Výše úplaty podle odstavce 1 písm. b) je v případě povinného konzervativního 
fondu nejvýše 10 % a v případě ostatních účastnických fondů nejvýše 15 % z rozdílu 
průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty 
penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu 
vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.  
  
 (5) Penzijní společnost nemá nárok na úplatu podle odstavce 1 písm. b) v případě, že 
průměrná roční hodnota penzijní jednotky účastnického fondu v příslušném období byla rovna 
nebo nižší než nejvyšší průměrná roční hodnota penzijní jednotky v letech předcházejících 
příslušnému období od vzniku účastnického fondu.  
  
 (6) Průměrná hodnota penzijní jednotky účastnického fondu se stanoví k poslednímu 
dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot penzijních jednotek 
účastnického fondu za každý den příslušného období.  
  
 (7) Pro účely stanovení úplaty podle odstavce 3 se náklady na držení cenných papírů 
vydávaných fondem kolektivního investování rozumí zejména podíl na celkové výši nákladů 
hrazených z majetku fondu kolektivního investování, který odpovídá investici v tomto fondu 
kolektivního investování.  

 

§ 79  
 

Zápis a výmaz  
 
 (1) Vázaný zástupce penzijní společnosti může začít vykonávat činnosti uvedené v § 
74 odst. 1 ode dne zápisu, provedeného na základě žádosti, do seznamu vázaných zástupců 
penzijní společnosti.  
  
 (2) Žádost podle odstavce 1 podává penzijní společnost elektronicky; vázaný zástupce 
penzijní společnosti je povinen poskytnout zastoupenému potřebné doklady a součinnost.  
  
 (3) Česká národní banka zapíše vázaného zástupce penzijní společnosti do 5 
pracovních dnů ode dne doručení žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců penzijní 
společnosti.  
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 (4) O zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti do seznamu vázaných zástupců 
nebo neprovedení zápisu informuje Česká národní banka žadatele elektronicky. Na žádost 
vydá Česká národní banka elektronický výpis ze seznamu vázaných zástupců prokazující stav 
evidovaný k okamžiku, který je na něm uveden. Výpis musí obsahovat identifikační údaje, 
číslo, pod kterým byl vázaný zástupce zapsán, označení seznamu a uvedení adresy, kde lze 
ověřit zápis vázaného zástupce do seznamu.  
  
 (5) Česká národní banka uveřejňuje potřebné údaje ze seznamu vázaných zástupců a 
jejich změny způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
  
 (6) Do seznamu uvedeného v odstavci 1 se uvedou údaje a změny těchto údajů, 
kterými jsou  
  
a) identifikační údaje vázaného zástupce penzijní společnosti s výjimkou rodného čísla,  
  
b) identifikační údaje zastoupeného,  
  
c) činnosti uvedené v § 74 odst. 1, které je vázaný zástupce penzijní společnosti oprávněn 
vykonávat,  
  
d) datum zápisu do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti.  
  
 (7) Česká národní banka žádost uvedenou v odstavcích 1 a 2 nezkoumá z hlediska 
pravdivosti nebo přesnosti informací v ní obsažených. Česká národní banka nepřezkoumává 
splnění podmínek pro zápis vázaného zástupce penzijní společnosti do seznamu.  
  
 (8) Penzijní společnost, pro kterou vázaný zástupce penzijní společnosti vykonává 
nebo má vykonávat činnosti uvedené v § 74 odst. 1,  
  
a) ověřuje správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o zápis do seznamu vázaných 
zástupců penzijní společnosti a plnění podmínek uvedených v § 78,  
  
b) zavede pravidla kontroly činnosti vázaných zástupců penzijní společnosti, která zajišťují 
řádný výkon činností vázaného zástupce penzijní společnosti uvedených v § 74 odst. 1, 
zejména dodržování pravidel jednání se zákazníky,  
  
c) přijme opatření, která zajistí, že výkon jiné činnosti než uvedené v § 74 odst. 1 vázaným 
zástupcem penzijní společnosti neohrozí řádný výkon činnosti uvedené v § 74 odst. 1 
vázaným zástupcem penzijní společnosti,  
  
d) bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že závazkový vztah podle § 77 odst. 
1 zanikl.  
  
 (9) Česká národní banka provede výmaz vázaného zástupce penzijní společnosti ze 
seznamu, pokud obdrží oznámení podle odstavce 8 písm. d) nebo pokud bylo penzijní 
společnosti odejmuto povolení k činnosti penzijní společnosti. Česká národní banka 
provede výmaz vázaného zástupce penzijní společnosti ze seznamu, jestliže vázaný zástupce 
penzijní společnosti o to jejím prostřednictvím Českou národní banku písemně požádá. 
Nepožádá-li penzijní společnost o výmaz podle věty druhé do 5 pracovních dnů od okamžiku, 
kdy vázaný zástupce penzijní společnosti o tento úkon požádal, může tento úkon učinit 
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vázáný zástupce penzijní společnosti.  
 

§ 82  
 
Registrace investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry a zápis jejich 

vázaných zástupců  
 
 (1) Žádost o registraci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 podává investiční 
zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo žadatel o registraci 
investičního zprostředkovatele, nebo povolení obchodníka s cennými papíry, na předepsaném 
tiskopisu elektronicky. Obchodník s cennými papíry, který je bankou, nebo žadatel o 
bankovní licenci, podává žádost o povolení činnosti uvedené v § 74 odst. 1 na předepsaném 
tiskopisu elektronicky. Vzor tiskopisu a způsob jeho zaslání stanoví prováděcí právní předpis.  
  
 (2) Česká národní banka žádosti vyhoví, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto 
zákonem, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena České národní bance. 
Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. O zápisu do registru nebo povolení 
činnosti informuje Česká národní banka žadatele elektronicky.  
  
 (3) Registrace nebo povolení činnosti platí do konce kalendářního roku následujícího 
po kalendářním roce, ve kterém byla provedena registrace nebo uděleno povolení. Registrace 
nebo povolení činnosti se obnoví po zaplacení správního poplatku, a to vždy na dalších 12 
měsíců. Správní poplatek se platí nejdříve ve lhůtě 3 měsíců před ukončením platnosti 
registrace nebo povolení činnosti a nejpozději ve lhůtě 30 dnů před ukončením platnosti 
registrace nebo povolení činnosti. Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její 
zmeškání nelze prominout. Současně se zaplacením správního poplatku oznámí investiční 
zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry České národní bance, za koho správní 
poplatek zaplatil.  
  
 (4) Způsob zaplacení správního poplatku, obsah oznámení podle odstavce 3, jeho 
formu a způsob zaslání uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  
  
 (5) Česká národní banka uveřejňuje potřebné údaje z registru a jejich změny způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Na žádost vydá Česká národní banka elektronický výpis z 
registru prokazující stav evidovaný k okamžiku, který je na něm uveden. Výpis musí 
obsahovat identifikační údaje, číslo, pod kterým byla osoba registrována, označení registru a 
uvedení adresy, kde lze ověřit registraci.  
  
 (6) Pro zápis činnosti uvedené v § 74 odst. 1 do seznamu vázaných zástupců 
vázanému zástupci investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry, pro 
obnovu tohoto zápisu, výmaz ze seznamu a výpis ze seznamu se použijí ustanovení § 78 až 
81 obdobně. Žádost o zápis činnosti uvedené v § 74 odst. 1 vázanému zástupci investičního 
zprostředkovatele podává investiční zprostředkovatel. To platí obdobně pro vázaného 
zástupce obchodníka s cennými papíry. V případě, že je zastoupeným investičním 
zprostředkovatelem fyzická osoba, neuvádí se v rámci identifikačních údajů zastoupeného 
podle § 79 odst. 6 písm. b) její rodné číslo. Investiční zprostředkovatel a obchodník s cennými 
papíry jsou povinni nahlásit České národní bance změny údajů zapisovaných do seznamů 
vázaných zástupců.  
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 (7) Česká národní banka provede výmaz činnosti vázaného zástupce investičního 
zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry ze seznamu vázaných zástupců 
také v případě, pokud zastoupený pozbyl oprávnění k činnosti, které se zastoupení týká.  
 

§ 100  
 

Skladba majetku v účastnickém fondu  
 
 (1) Účastnický fond investuje prostředky účastníka do aktiv uvedených v odstavci 2 
při dodržení zásad rozložení rizika spojeného s investováním.  
  
 (2) Účastnický fond investuje pouze do  
  
a) investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které jsou přijaty k obchodování 
na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele 
se sídlem v členském státě, nebo na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, 
který není členským státem, nebo se s nimi obchoduje na trhu obdobném regulovanému trhu 
se sídlem ve státě, který není členským státem, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu 
zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským 
státem, vedeném Českou národní bankou,  
  
b) investičních cenných papírů z nové emise, jestliže emisní podmínky obsahují závazek, že 
bude podána žádost o jejich přijetí k obchodování na některém z převodních míst uvedených 
v písmeni a) a tato žádost bude podána tak, aby byly tyto investiční cenné papíry přijaty k 
obchodování nejpozději do 1 roku ode dne emise,  
  
c) cenných papírů vydávaných standardním fondem nebo srovnatelným zahraničním 
investičním fondem, pokud podle statutu tohoto fondu může být investováno nejvýše 10 % 
hodnoty jeho majetku do cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování nebo 
srovnatelným zahraničním investičním fondem, který splňuje podmínky uvedené v písmeni 
d),  
  
d) cenných papírů vydávaných speciálním fondem nebo srovnatelným zahraničním 
investičním fondem, pokud tento fond splňuje tyto podmínky:  
1. investuje do stejných druhů aktiv jako standardní fond a rozkládá riziko spojené s 
investováním,  
2. odkupuje cenné papíry, které vydal, nebo zajišťuje, že se kurz nebo cena těchto cenných 
papírů na evropském regulovaném trhu nebo na trhu obdobném regulovanému trhu 
uvedenému v § 100 odst. 2 písm. a) významně neliší od jejich aktuální hodnoty a jím 
vydávané cenné papíry jsou veřejně nabízeny v České republice podle zákona upravujícího 
kolektivní investování,  
3. má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo, podléhá dohledu, který Česká 
národní banka považuje za rovnocenný dohledu členského státu, a je zajištěna spolupráce 
mezi Českou národní bankou a tímto orgánem dohledu,  
4. ochrana vlastníků cenných papírů vydávaných tímto fondem je rovnocenná ochraně 
poskytované vlastníkům cenných papírů vydávaných standardním standardním fondem; tento 
speciální fond nebo srovnatelný zahraniční investiční fond musí zejména dodržovat 
ustanovení o omezení s nakládáním majetkem a jeho majetek musí být účetně oddělen ve 
smyslu zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,  
5. vypracovává a uveřejňuje pololetní zprávu a výroční zprávu obdobně jako standardní fond 
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a  
6. jeho statut umožňuje investovat nejvýše 10 % hodnoty jeho majetku do cenných papírů 
vydávaných fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním 
fondem, který splňuje podmínky uvedené v tomto písmeni,  
  

§ 105 

Investování do cenných papírů kolektivního investování 

 (1) Penzijní společnost může investovat nejvýše 10 % hodnoty majetku v účastnickém 
fondu do cenných papírů vydávaných jedním standardním fondem fondem kolektivního 
investování nebo jedním zahraničním investičním fondem srovnatelným ses standardním 
fondem fondem kolektivního investování.  
  (2) Penzijní společnost může investovat celkově nejvýše 3560 % hodnoty majetku v 
účastnickém fondu do cenných papírů vydávaných standardními fondy kolektivního 
investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy.  
  (3) Penzijní společnost může V rámci limitu podle odstavce 2 může penzijní 
společnost investovat celkově nejvýše 520 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do 
cenných papírů vydávaných speciálními fondy nebo zahraničními investičními fondy 
srovnatelnými se speciálním fondem. 

(4) V rámci limitu podle odstavce 3 nesmí penzijní společnost investovat více než 
10 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do cenných papírů vydávaných speciálními 
fondy nebo zahraničními investičními fondy srovnatelnými se speciálním fondem, které 
nekopírují složení finančního indexu, který může být podkladovou hodnotou finančního 
derivátu podle § 100 odst. 2 písm. g). 

(5) Kopírováním složení finančního indexu se rozumí kopírování složení 
majetkových hodnot, ke kterým se tento index vztahuje, bez použití derivátů a technik a 
nástrojů podle § 102. 

(6) Součet hodnot investic podle odstavce 2 vůči jedné osobě nesmí překročit 35 
% hodnoty majetku v účastnickém fondu. Za jednu osobu se považují i osoby tvořící 
koncern. 

§ 114  
 
 (1) Penzijní společnost převede prostředky účastníka nejpozději 5 let před vznikem 
nároku na dávky podle § 20 odst. 1dosažením věku účastníka, který je potřebný pro vznik 
nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění do 
povinného konzervativního fondu. Po tomto převodu jsou příspěvky účastníka, příspěvky 
zaměstnavatele a státní příspěvky umísťovány pouze do povinného konzervativního fondu.  

 

§ 153 

Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu 

 (1) Česká národní banka odejmemůže penzijní společnosti odejmout povolení k 
vytvoření účastnického fondu, s výjimkou konzervativního účastnického fondu, jestliže do 24 
měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření účastnického fondu nebyly splněny podmínky 
podle § 36 odst. 4.  
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  (2) Česká národní banka může penzijní společnosti odejmout povolení k vytvoření 
účastnického fondu, jestliže  

  

a) výše majetku v účastnickém fondu, s výjimkou konzervativního účastnického fondu, za 
posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než 50 000 000 Kč, nebo  

 b) došlo k závažné změně ve skutečnosti, na jejímž základě bylo povolení uděleno. 

 
§ 154  

 
 Zrušení registrace a výmaz ze seznamu  

 
 (1) Česká národní banka zruší registraci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 provedenou 
podle tohoto zákona investičnímu zprostředkovateli,  
  
a) ohledně něhož bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, 
že jeho majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,  
  
b) jemuž soud nebo správní úřad zakázal činnost,  
  
c) o němž se dozví, že mu zaniklo oprávnění k výkonu činnosti podle jiného právního 
předpisu, nebo  
  
d) který nesplňuje odbornou způsobilost.  
  
 (2) Česká národní banka může zrušit registraci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 
provedenou podle tohoto zákona, jestliže  
  
a) investiční zprostředkovatel, jemuž byla činnost podle § 74 odst. 1 zaregistrována, nezačal 
do 12 měsíců ode dne provedení registrace vykonávat tuto činnost nebo činnost podle zákona 
upravujícího důchodové spoření,  
  
b) investiční zprostředkovatel, jemuž byla činnost podle § 74 odst. 1 zaregistrována, 
nevykonává tuto činnost nebo činnost podle zákona upravujícího důchodové spoření déle než 
6 měsíců,  
  
c) registrace byla provedena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,  
  
d) investiční zprostředkovatel, jemuž byla činnost podle § 74 odst. 1 zaregistrována, 
opakovaně nebo závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo 
zákonem upravujícím důchodové spoření, nebo  
  
e) došlo ke změně skutečností, na jejichž základě byla provedena registrace.  
  
 (3) Česká národní banka může vázanému zástupci investičního zprostředkovatele nebo 
obchodníka s cennými papíry provést výmaz činnosti uvedené v § 74 odst. 1 ze seznamu, 
jestliže zápis této činnosti do seznamu byl proveden na základě nepravdivých nebo neúplných 
údajů, nebo došlo k závažné změně skutečností, na jejichž základě byl zapsán do seznamu. 
Ustanovení § 79 odst. 7 věty první tím není dotčeno.  
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 (4) Česká národní banka může provést výmaz vázaného zástupce penzijní společnosti 
ze seznamu, jestliže jeho zápis do seznamu byl proveden na základě nepravdivých nebo 
neúplných údajů, nebo došlo k závažné změně skutečností, na jejichž základě byl zapsán do 
seznamu. Ustanovení § 79 odst. 7 věty první tím není dotčeno.  
  
 (5) Pro zrušení registrace činnosti uvedené v § 74 odst. 1 obchodníkovi s cennými 
papíry nebo odnětí povolení činnosti uvedené v § 74 odst. 1 obchodníkovi s cennými papíry, 
který je bankou, se použijí odstavce 1 a 2 obdobně. 

§ 160 

Správní delikty penzijní společnosti 

 …..  

 (3) Penzijní společnost se dále dopustí správního deliktu tím, že  

 a) nevede osobní penzijní účet podle § 120,  

 b) poruší některou z povinností podle § 123 odst. 3,  

 c) neeviduje prostředky účastníka podle § 124,  

 d) poruší některou z povinností podle § 125,   

e) nejedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků nebo zájemců o 
doplňkové penzijní spoření podle § 126,   

f) přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 127,   

g) nepřijme ve stanovené lhůtě opatření podle § 157 odst. 1, nebo   

h) poruší povinnost podle § 22 odst. 4., nebo 

i) poruší povinnost podle § 47a odst. 1 a 3.  

  (4) Penzijní společnost, investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního 
zprostředkovatele nebo vázaný zástupce penzijní společnosti se dopustí správního deliktu tím, 
že  

 a) jedná při komunikaci se zájemcem o doplňkové penzijní spoření nebo účastníkem v 
rozporu s § 130 až 132,  

 b) neinformuje účastníka podle § 133 nebo sdělení klíčových informací pro účastníky 
vypracuje v rozporu s § 134, nebo  

 c) nevyžaduje od zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastníka informace podle § 
136.  

  (5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč. 
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§ 168 

 (1) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 167 není poskytnutí 
informací se souhlasem osob, jichž se údaje týkají, a dále poskytnutí informací na písemné 
vyžádání  

 a) České národní banky při výkonu dohledu podle tohoto zákona,  

 b) ministerstva při výkonu státního dozoru podle tohoto zákona,  

 c) soudu,  

 d) orgánu činného v trestním řízení,  

 e) správce daně pro výkon správy daní,  

 f) Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,  

 g) orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

 h) Veřejného ochránce práv v souvislosti s šetřením podle zákona upravujícího jeho 
působnost18),  

 i) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při 
provádění bezpečnostního řízení podle zákona upravujícího bezpečnostní způsobilost19),  

 j) orgánu příslušného rozhodovat o porušení povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona 
upravujícího ochranu utajovaných informací a střet zájmů20),  

 k) Úřadu pro ochranu osobních údajů,  

 l) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce, 

 a to za předpokladu, že se tyto požadované informace budou vztahovat ke konkrétní osobě a 
lze je použít pouze ke splnění povinnosti vyplývající z působnosti orgánu nebo úřadu podle 
písmen a) až k).  

  (2) Písemné vyžádání podle odstavce 1 musí obsahovat údaje, ze kterých je zřejmý 
oprávněný důvod tohoto vyžádání.  

  (3) Za poskytnutí informací podle odstavce 1 písm. c) a l) náleží penzijní společnosti 
úhrada věcných nákladů. Informace podle odstavce 1 písm. c) a l) se poskytuje za úhradu 
nákladů s tím spojených.  

§ 193  
 
 (1) Na transformovaný fond se vztahují ustanovení týkající se účastnického fondu a 
vztahu penzijní společnosti a depozitáře k účastnickému fondu přiměřeně.  
  

(2) Pravidla skladby majetku a hospodaření s majetkem v transformovaném fondu se 
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řídí zákonem o penzijním připojištění, Do nemovitostí může investovat pouze za 
předpokladu, že výnos z nemovitosti dosahovaný při řádném hospodaření připadá do 
majetku v transformovaném fondu. Pravidla skladby majetku a hospodaření s 
majetkem v transformovaném fondu se řídí zákonem o penzijním připojištění, pokud 
tento zákon nestanoví jinak. 

 
(3) Do nemovitých věcí lze investovat pouze za předpokladu, že výnos z nich 

dosahovaný při řádném hospodaření připadá do majetku v transformovaném fondu.  
 
(4) Při oceňování cenného papíru v majetku transformovaného fondu platí 

ustanovení o způsobu oceňování cenných papírů v majetku účastnického fondu, s 
výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, a to maximálně do výše 35 % majetku v 
transformovaném fondu, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž rating vydaný ratingovou agenturou 
registrovanou nebo certifikovanou podle přímo použitelného předpisu Evropských 
společenství o ratingových agenturách dosahuje srovnatelné ratingové kategorie jako 
rating České republiky. 

  
 (3) (5) Informování účastníků o výši jejich prostředků se řídí zákonem o penzijním 
připojištění.  
  
 (4) (6) Na změny penzijního plánu se vztahuje zákon o penzijním připojištění.  
  
 (5) (7) S výjimkou případů, kdy ustanovení v tomto zákoně odkazují na použití 
ustanovení zákona o penzijním připojištění, se podle zákona o penzijním připojištění ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona nepostupuje. Při výkonu dohledu nad dodržováním povinností, 
stanovených v zákoně o penzijním připojištění, jejichž dodržování tento zákon ukládá 
penzijní společnosti nebo zprostředkovateli penzijního připojištění, postupuje Česká národní 
banka podle ustanovení zákona o penzijním připojištění upravujících výkon dohledu a správní 
delikty.  
  
 (6) (8) Na činnost zprostředkovatele penzijního připojištění se vztahují ustanovení 
zákona o penzijním připojištění.  

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

§ 13a 
Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti  

(1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských služeb České republiky, Policie České 
republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Armády České republiky a zajištění 
bezpečnosti jejich příslušníků lze použít zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti při 
správě daní a registraci smlouvy o důchodovém spoření. 

(2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou použít 

a) příslušníci 
1. zpravodajské služby České republiky, 
2. Policie České republiky, 
3. Generální inspekce bezpečnostních sborů a 
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4. Hasičského záchranného sboru České republiky, 

b) vojáci z povolání a vojáci, kteří jsou po dobu činné služby hmotně zabezpečeni jako 
vojáci z povolání,  

c) zpravodajské služby České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce 
bezpečnostních sborů, Armáda České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a 

d) orgány finanční správy. 
(3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví vláda. 
 

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů  

 
§ 3  

 
 Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, ledaže to připouští jiný právní předpis, na 
činnost vykonávanou v rámci  
  
a) penzijního připojištění se státním příspěvkem, důchodového spoření, doplňkového 
penzijního spoření, zaměstnaneckého penzijního pojištění nebo jiného zabezpečení na stáří se 
spoluúčastí státu nebo jiné veřejnoprávní korporace,  
  
b) sociálního zabezpečení a  
  
c) pojišťovací činnosti. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WRKQGFQ)


	Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
	Sa) poskytování důchodového spoření podle zákona upravujícího důchodové spoření,
	Sb)Sa) poskytování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
	Sc)Sb) poskytování penzijního připojištění podle zákona upravujícího penzijní připojištění,
	Sd)Sc) zprostředkováníS důchodového spoření,S doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění.
	a) příslušníci
	b) vojáci z povolání a vojáci, kteří jsou po dobu činné služby hmotně zabezpečeni jako vojáci z povolání,
	c) zpravodajské služby České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Armáda České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a
	d) orgány finanční správy.




