
K ČÁSTI PRVNÍ 
Platné znění částí zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

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

státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, fiskální politiku, 
makroekonomické a fiskální prognózy pro přípravu státního rozpočtu a rozpočtů státních 
fondů, 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 hazardní 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. 
(5) Ministerstvo financí zjišťuje účetní záznamy pro potřeby státu včetně sestavování 

účetních výkazů za Českou republiku podle zákona upravujícího účetnictví. 
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K ČÁSTI DRUHÉ 
Platné znění částí zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 3 
(1) Živností není: 

a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, 
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci 

nebo autory,2) 
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle 

zvláštního právního předpisu,2a) 
d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 

uměleckořemeslnými pracemi,2b) 
e) provádění archeologických výzkumů.2c) 

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob: 
a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), nelékařských zdravotnických pracovníků2e) při 

poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů, 
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární 

asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti 
v chovu hospodářských zvířat,3) 

c) advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců6) a soudních exekutorů,6a) 
d) znalců a tlumočníků,7) 
e) auditorů8) a daňových poradců,8a) 
f) burzovních dohodců8b), 
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování 

majetkových sporů,9a) 
h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10) 
i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají 

svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,10a) 
j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b), 
k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52), 
l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci. 

(3) Živností dále není: 
 a) činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektronických peněz11a), 

provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování11a), směnárenská činnost11d), 
činnost pojišťoven12), zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných 
likvidátorů pojistných událostí, penzijních fondů12a), penzijních společností55), spořitelních 
a úvěrních družstev12b), komoditních burz8b), organizátorů regulovaných trhů13b), 
obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících 
se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního 
investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZTC6ZPW)



-3- 

 

činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství 
týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich 
vázaných zástupců13b), činnost ratingových agentur13c), činnost akreditovaných osob podle 
zákona upravujícího distribuci v pojišťovnictví, 

b) pořádání loterií a jiných podobných provozování hazardních her,14) 
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15) 
d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, 

distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba 
tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního 
předpisu,16) 

e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování 
nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské 
péče, 

f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské 
a chovatelské činnosti fyzickými osobami, 

g) námořní doprava a mořský rybolov,17) 
h) provozování dráhy a drážní dopravy,18) 
i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,19) 
j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,20) 
k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami 

používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,21) 
l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví,22) 
m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,22a) 
n) výkon inspekce práce22b), 
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,23) 
p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních 

potřeb, 
r) zprostředkování zaměstnání,23a) 
s) provozování stanic technické kontroly,23c) 
t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do 

rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských 
a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle 
zvláštního právního předpisu,23d) 

u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,23e) 
v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, poskytování 

leteckých služeb a uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví 
před protiprávními činy23f), 

x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů23h) vykonávaná v souladu 
s účelem, pro který byly zřízeny, 
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y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,23i) 

z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za 
hranicemi pravomocí států,23j) 

aa) provozování pohřebišť,23k) 
ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,23l) 
ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,23m) 
ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního 

prostředí,23n) 
ae) archivnictví,23o) 
af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p), 
ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti 

vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona23q), 
ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 
ai) poskytování zdravotních služeb55a), 
aj) provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu56), 
ak) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního 

právního předpisu57). 
____________________  
1) § 1 a 2 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění zákona č. 86/1950 Sb. a zákona č. 88/1950 Sb. 

2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. Zákon č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákon č. 529/1991 

Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění 

zákona č. 116/2000 Sb. 

2a) Zákon č. 121/2000 Sb. 

2b) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

2c) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

2d) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 

2e) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve 

znění pozdějších předpisů. 

3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

4) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 

5a) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti. 

6) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb. 

6a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 

7) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 

8) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky. 

8a) Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. 

8b) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. 

9) § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 

155/1995 Sb. 

9a) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 
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10) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 

10a) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

10b) § 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Zákon č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, ve znění zákona ČNR č. 127/1990 Sb., s působností pro Českou republiku. 

Zákon ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona ČNR č. 122/1989 Sb. a zákona ČNR č. 127/1990 Sb. 

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

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

11a) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 

11b) § 30 zákona č. 124/2002 Sb. 

11c) § 2a zákona č. 124/2002 Sb., ve znění zákona č. 253/2008 Sb. 

11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví). 

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského 

zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). 

12a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 

12b) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České 

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

13a) § 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

13b) Zákon č. 256/2004 Sb. 

13c) Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách. 

14) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. 

15) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 

16) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

17) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. 

18) § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. 

19) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích). 

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

21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. 

22) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

22a) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

22b) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

23) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

23a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů 

České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

23c) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. 

23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě 

základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských 

zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. § 45 až 47 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb. 

23e) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

23f) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

23g) § 18 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
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23h) § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

23i) § 4 odst. 2 písm. b) a § 48 až 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

23j) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně 

některých zákonů. 

23k) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. 

23l) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech). 

23m) Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o 

změně živnostenského zákona. 

23n) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických 

zahradách). 

23o) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 

23p) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

23p) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání). 

23q) Zákon č. 179/2006 Sb. 

52) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 152/2011 Sb. 

53) § 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

55) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 

55a) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 

56) § 81 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb. 

57) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
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K ČÁSTI TŘETÍ 
Platné znění částí zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 17c 

Oprávnění ke vstupu 
(1) Strážník je oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách v prodejní nebo 

provozní době do všech prostor určených pro zákazníky. 
(2) Strážník je při plnění konkrétního úkolu obecní policie oprávněn vstupovat do 

živnostenské provozovny, herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány loterie nebo 
jiné podobné hry22) i po skončení prodejní nebo provozní doby, pokud lze mít důvodně za to, 
že jsou zde osobě mladší 18 let prodávány nebo podávány 

1. tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo 
elektronické cigarety23), nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich užívání, nebo 

2. alkoholické nápoje nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich požívání. 
(3) Každý je povinen umožnit strážníkovi vstup do míst podle odstavců 1 a 2. 

___________ 
22) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

23) Zákon č. … /2015 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.“. 

§ 17c 

Oprávnění ke vstupu 
(1) Strážník je oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně, v herně, kasinu a 

dalších prostorách, kde jsou provozovány hazardní hry27), v prodejní nebo provozní 
době do všech prostor určených pro zákazníky. 

(2) Strážník je při plnění úkolu obecní policie oprávněn vstupovat do živnostenské 
provozovny, do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to 
i po skončení prodejní nebo provozní doby, pokud  
a) je to nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku, nebo 
b) lze mít důvodně za to, že jsou zde osobě mladší 18 let prodávány nebo podávány 

1. alkoholické nápoje nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich požívání, nebo 
2. tabákové výrobky, tabákové potřeby, bylinné výrobky určené ke kouření, 

elektronické cigarety nebo jejich náhradní náplně nebo je zde této osobě jinak 
umožněno jejich užívání. 

 (3) Strážník je při plnění úkolu obecní policie oprávněn vstupovat do herny, kasina 
a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo 
provozní doby, také tehdy, lze-li mít důvodně za to, že se zde hazardní hry účastní osoba 
mladší 18 let. 

(4) Každý je povinen umožnit strážníkovi vstup do míst podle odstavců 1 až 3. Tím 
není dotčena úprava vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek. 

(5) Nelze-li jinak dosáhnout splnění úkolu obecní policie, je strážník oprávněn za 
účelem vstupu do míst podle odstavce 2 a 3 tato místa otevřít nebo jiným způsobem si do 
nich zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly. 
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27) Zákon č. ...../2015 Sb., o hazardních hrách. 
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K ČÁSTI ČTVRTÉ 
Platné znění částí zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 7 
Finančními zdroji Fondu jsou: 

a) výnosy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob v kultuře 
s výjimkou filmového průmyslu, 

b) výnosy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných subjektů, 
c) úvěry od právnických osob, 
d) úroky z návratných finančních výpomocí a půjček, poskytnutých Fondem žadatelům, 

a úroky z prostředků Fondu uložených v bance, 
e) splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých Fondem žadatelům, 
f) smluvní pokuty placené žadateli v případech, ve kterých prostředky Fondu nebyly použity 

podle stanovených podmínek (§ 10), 
g) dary a dědictví pro Fond, 
h) výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem, 
i) sjednané podíly na příjmech z projektů, na které byly poskytnuty prostředky Fondu (§ 10), 
j) 50 % podíly z výnosů nájmu předmětů kulturní hodnoty a movitých a nemovitých 

kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření správce Fondu, 
k) výnosy z pohlednic, plakátů a dalších příležitostních tisků, vydávaných správcem Fondu, 
l) dotace ze státního rozpočtu, 
m) další zdroje stanovené zvláštními právními předpisy. 
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K ČÁSTI PÁTÉ 
Platné znění částí zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 4  

Osvobození od daně  
(1) Od daně se osvobozuje 

b)  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, 
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,  

c) 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,  
d) 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, 
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e) 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, 

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, 

f) 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, 

g) 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,  

h) 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,  
i) 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, 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,  

j) 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 
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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,  

k) 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,  

l) 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,  

m) příjem z  
1. penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, 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,  

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. 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,  

n) plnění poskytovaná ozbrojenými silami žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě3), 
vojákům v povinné a aktivní záloze povolaným k výkonu vojenské činné služby s 
výjimkou služného a zvláštního příplatku podle zvláštních právních předpisů3a),  

o) 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),  

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

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

r) plnění z vyživovací povinnosti,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZTC6ZPW)



-13- 

 

s) 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, 

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, 

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

u) 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,  

v) 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 
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prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové 
potřeby,  

w) 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, 

x) 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 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, 

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

z) 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, 

aa) 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 v 
cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulovaném 
trhu, na kterém se obchody s těmito měnami uskutečňují,  
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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,  
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. 

§ 10 

Ostatní příjmy 
(1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle 

§ 6 až 9, jsou zejména 
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a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně 
příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány 
podnikatelem, 

b) příjmy z převodu 
1. nemovité věci, 
2. cenného papíru a 
3. jiné věci, 

c) příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní 
společnosti nebo z převodu družstevního podílu, 

d) příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv 
autorských a práv příbuzných právu autorskému, 

e) přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky, 
f) podíl  

1. člena obchodní korporace s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti 
a komplementáře komanditní společnosti na likvidačním zůstatku, nebo 

2. majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení 
podílového fondu s výjimkou splynutí nebo sloučení podílového fondu, 

g) vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci, s výjimkou společníka 
veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, podíl na majetku 
transformovaného družstva, vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo 
těmto plněním obdobná plnění, 

h) výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěží 
a slosování, 

h) výhry z hazardních her, 
ch) výhry z reklamních soutěží a reklamních slosování, ceny z veřejných soutěží, ze 

sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami 
soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže, 

i) příjmy, které společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní 
společnosti obdrží v souvislosti s ukončením účasti na veřejné obchodní společnosti nebo 
komanditní společnosti od jiné osoby než od veřejné obchodní společnosti nebo 
komanditní společnosti, v níž ukončil účast, 

j) příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání podle zvláštního právního 
předpisu,131) 

k) příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání 
mezi poškozeným a pojistitelem, 

l) příjem z výměnku, 
m) příjem obmyšleného ze svěřenského fondu, 
n) bezúplatný příjem., 
o) příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo z rozpuštění obdobného 

fondu. 
(2) Příjmy podle odstavce 1, plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se 

zdaňují u jednoho z nich; obdobně se postupuje u příjmů plynoucích do společného jmění 
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manželů. Příjmy plynoucí manželům z prodeje nebo převodu majetku nebo práva ve 
společném jmění manželů, které byly zahrnuty v obchodním majetku, se zdaňují u toho z 
manželů, který měl takový majetek nebo právo zahrnuty v obchodním majetku. U příjmů 
plynoucích z prodeje nebo převodu majetku nebo práva ve společném jmění manželů, které 
byly zahrnuty v obchodním majetku zemřelého manžela (manželky), které plynou 
pozůstalému manželovi (manželce), se k době uvedené v § 4 vztahující se k majetku nebo 
právu zahrnutým v obchodním majetku, nepřihlíží. 

(3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny 
a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve 

zdaňovacím období 30 000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu 
včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na 
jedno včelstvo, 

b) výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle 
zvláštních předpisů12) nebo na základě obdobných předpisů vydaných v členském státě 
Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, 

b) výhry z  
1. tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč podle zákona upravujícího hazardní hry,  
2. hazardní hry provozované na základě ohlášení podle zákona upravujícího 

hazardní hry, nebylo-li její provozování obecním úřadem zakázáno,  
3. hazardní hry provozované na základě základního povolení podle zákona 

upravujícího hazardní hry, nebo  
4. hazardní hry provozované na základě předpisů obdobných zákonu 

upravujícímu hazardní hry vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě 
tvořícím Evropský hospodářský prostor, 

c) bezúplatné příjmy 
1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, 

synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo 
manžela rodičů, 

2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před 
získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto 
důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou, 

3. obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil 
majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn 
nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, 

4. nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období 
nepřevyšuje částku 15 000 Kč. 

(4) Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně 
vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným 
v odstavci 1 vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Plynou-li příjmy podle odstavce 1 písm. 
h) a ch) ze zdrojů v zahraničí, je základem daně (dílčím základem daně) příjem nesnížený 
o výdaje. Jde-li o příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, lze výdaje 
uplatnit podle § 7 odst. 7 písm. a). Poplatník, který uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 
písm. a), je povinen vždy vést záznamy o příjmech. Příjmy plynoucí ze splátek na základě 
uzavřené kupní smlouvy nebo ze zálohy na základě uzavřené smlouvy o budoucím prodeji 
nemovité věci se zahrnou do dílčího základu daně za zdaňovací období, ve kterém byly 
dosaženy. Plynou-li příjmy podle odstavce 1 písm. k), jsou samostatným základem daně pro 
zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). Plynou-li příjmy podle odstavce 9 písm. a), jsou 
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nesnížené o výdaje samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36).  
(5) U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem cena, za kterou poplatník věc 

prokazatelně nabyl, a jde-li o věc nabytou bezúplatně, cena určená podle zvláštního právního 
předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí. U příjmů z postoupení pohledávky nabyté 
úplatně nebo bezúplatně je výdajem hodnota pohledávky. Jde-li o hmotný majetek 
odpisovaný podle § 26 a následujících, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon 
činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo sloužil k nájmu, je výdajem 
zůstatková cena podle § 29 odst. 2. Jde-li o věc získanou směnou nebo výhrou, vychází se 
z ceny podle zvláštního předpisu1a) (§ 3 odst. 3). Výdajem jsou též částky prokazatelně 
vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů 
souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou výdajů na osobní potřebu poplatníka. 
K hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, 
se při stanovení výdajů nepřihlíží. U příjmů z úplatného převodu cenných papírů lze kromě 
nabývací ceny akcie a pořizovací ceny ostatních cenných papírů uplatnit i výdaje související 
s uskutečněním úplatného převodu a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při 
pořízení cenných papírů. Výdaje, které převyšují příjmy podle odstavce 1 písm. b), c), f) a g) 
v tom zdaňovacím období, kdy poprvé plynou splátky nebo zálohy na prodej věcí, na budoucí 
prodej nemovité věci nebo na prodej účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditní 
společnosti, podílu na základním kapitálu družstva nebo pohledávky podle § 33a zákona 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, mohou být uplatněny 
v tomto zdaňovacím období až do výše tohoto příjmu. Jestliže příjem plyne i v dalších 
zdaňovacích obdobích, postupuje se obdobně, a to až do výše celkové částky, kterou lze podle 
tohoto ustanovení uplatnit. U příjmů z prodeje věci je výdajem daň z nabytí nemovitých věcí 
zaplacená poplatníkem, a to i v případě zaplacení ručitelem. V případě prodeje věci ve 
společném jmění manželů je výdajem daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená kterýmkoliv 
z nich. U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem vrácená záloha, i když je vrácena 
v jiném zdaňovacím období. U příjmu plynoucího z odvolání daru je výdajem úhrada za 
zhodnocení daru.  

(6) U příjmů podle odstavce 1 písm. c), f) a g) se za výdaj považuje nabývací cena podílu. 
Výdajem není podíl na majetku družstva převedený v rámci transformace družstev podle 
zvláštního předpisu13) s výjimkou podílu nebo jeho části, který je náhradou podle zvláštních 
předpisů,2) a s výjimkou dalšího podílu na majetku družstva,13) je-li vydán ve věcném nebo 
nepeněžitém plnění. Při přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond, při přeměně 
uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond, při změně obhospodařovatele 
podílového fondu, při sloučení a splynutí podílových fondů a při sloučení, splynutí a rozdělení 
investičního fondu se za nabývací cenu akcie nebo podílového listu u téhož poplatníka 
považuje nabývací cena podílu na původním investičním fondu. U příjmů z převodu jmění na 
společníka se za výdaj považuje nabývací cena podílu nebo pořizovací cena cenných papírů, 
převzaté dluhy, které byly následně uhrazeny, a uhrazené vypořádání, i když k uhrazení dojde 
v jiném zdaňovacím období než v tom, v němž plyne příjem z převodu jmění na společníka. 
U příjmů z vypořádání se za výdaj považuje nabývací cena podílu nebo pořizovací cena 
cenných papírů. 

(7) Důchod podle občanského zákoníku se považuje za základ daně (dílčí základ daně) po 
snížení o částku pořizovací ceny rovnoměrně rozdělenou na období pobírání důchodu. Toto 
období se stanoví jako střední délka života účastníka podle úmrtnostních tabulek Českého 
statistického úřadu v době, kdy důchod začne poprvé pobírat. 

(8) Příjmem podle odstavce 1 písm. f) a g) je také kladný rozdíl mezi oceněním majetku 
podle zvláštního právního předpisu1a) a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní 
korporace při zániku členství v obchodní korporaci, pokud je podíl na likvidačním zůstatku 
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nebo vypořádací podíl vypořádáván v nepeněžní formě. Pokud členovi obchodní korporace 
při zániku jeho účasti v ní vznikne vedle práva na vypořádací podíl v nepeněžní formě 
současně i dluh vůči obchodní korporaci, sníží se tento kladný rozdíl o výši dluhu. Příjmy 
podle odstavce 1 písm. f) až ch) f), g), ch) a o) s výjimkou příjmů z podílu na likvidačním 
zůstatku a vypořádacího podílu u společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů 
komanditní společnosti plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným 
základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). Plynou-li tyto příjmy ze zdrojů 
v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2. Je-li v ceně 
z veřejné soutěže zahrnuta odměna za užití díla nebo výkonu, sníží se o částku připadající na 
tuto odměnu základ daně zdaňovaný zvláštní sazbou daně a tato částka se zahrne do příjmů 
uvedených v § 7. U poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, u nichž je sportovní činnost činností, 
ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, se považují přijaté ceny ze sportovních soutěží 
za příjmy podle § 7. 

(9) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, jsou vždy  
a) výsluhový příspěvek a odbytné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů 

podle zvláštních právních předpisů3),  
b) plat prezidenta republiky a víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jeho 

funkce podle zvláštního právního předpisu6g),  
c) renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu republiky podle 

zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce. 
____________________  
1a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 

2) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/1990 Sb., 

o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb. Sb. 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

6g) Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých 

státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců 

a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích 

a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 

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

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

č. 98/2006 Sb., zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 

13) Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

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

131) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. 

§ 20 

Základ daně a položky snižující základ daně  
(1) Pro stanovení základu daně platí ustanovení § 23 až 33 a ustanovení odstavců 2 až 6.  
(2) U poplatníka, u něhož dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně v průběhu 

likvidace i po jejím ukončení výsledek hospodaření upravený podle § 23 až 33.  
(3) Má-li dojít u investičního fondu ke změně jeho administrátora, je předchozí 
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administrátor povinen tuto změnu oznámit správci daně nejpozději v den, kdy nastane.  
(4) U komanditní společnosti se základ daně stanovený podle § 23 až 33 snižuje o částku 

připadající komplementářům.  
(5) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu 

daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti. Tento 
poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti.  

(6) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu 
daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti. Tento poměr 
odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti.  

(7) Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních 
služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb, který má oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby a profesní 
komory a poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých 
členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může základ daně zjištěný podle odstavce 1 
snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li 
prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, 
z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně 
následujících zdaňovacích obdobích. Obecně prospěšná společnost a ústav musí prostředky 
získané touto úsporou použít v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) 
prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 
Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejná 
vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou vysokou školou 
podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce mohou základ daně 
zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 
000 Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím 
období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo 
umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst 
částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.  

(8) Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění 
poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na 
území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek 
podle zvláštního zákona,14e) a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, 
školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat 
a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, 
náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, 
a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám 
s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které 
provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených 
druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území 
České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního 
důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči 
jiné osoby podle zvláštního právního předpisu4j), na zdravotnické prostředky114) nejvýše do 
částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona 
upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky 
nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání 
a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč. Obdobně 
se postupuje u bezúplatného plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke 
které došlo na území členského státu Evropské unie, nebo státu tvořícího Evropský 
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hospodářský prostor. U hmotného nebo nehmotného majetku je hodnotou bezúplatného plnění 
nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená 
v účetnictví podle zvláštního právního předpisu20) u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst 
nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. Do limitů pro tento odpočet se 
nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu 
z loterií a jiných podobných her. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní 
poplatníci. 

(9) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí hodnoty 
bezúplatného plnění, kterou lze odečíst od základu daně podle odstavce 8, i část hodnoty 
bezúplatného plnění poskytnutého veřejnou obchodní společností na účely vymezené 
v odstavci 8, stanovená ve stejném poměru, jako se rozděluje základ daně nebo ztráta podle 
odstavce 5.  

(10) Hodnota bezúplatného plnění poskytnutého komanditní společností na účely 
vymezené v odstavci 8 se rozděluje na komplementáře a komanditní společnost ve stejném 
poměru, v jakém se snižuje základ daně podle odstavce 4. U poplatníka, který je 
komplementářem komanditní společnosti, je součástí hodnoty bezúplatného plnění, kterou lze 
odečíst podle odstavce 8, i část hodnoty bezúplatného plnění poskytnutého komanditní 
společností na účely vymezené v odstavci 8, připadající komplementářům v poměru, v jakém 
se rozděluje na jednotlivé komplementáře základ daně nebo ztráta podle odstavce 6.  

(11) Základ daně snížený podle odstavců 7 a 8 a § 34 se zaokrouhluje na celé tisíce Kč 
dolů.  

(12) Ustanovení odstavců 8 až 11 se použije i pro bezúplatné plnění poskytnuté 
právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu 
Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, 
pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené 
tímto zákonem. 

§ 22 

Zdroj příjmů 
(1) Za příjmy ze zdrojů na území České republiky se u poplatníků uvedených v § 2 odst. 

3 a § 17 odst. 4 považují 
a) příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, 
b) příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) s výjimkou příjmů uvedených v písmenu f) bodu 2, 

která je vykonávána na území České republiky nebo na palubách lodí či letadel, které jsou 
provozovány poplatníky uvedenými v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3, 

c) příjmy ze služeb s výjimkou provádění stavebně montážních projektů, příjmy 
z obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídicí a zprostředkovatelské činnosti 
a obdobných činností poskytovaných na území České republiky, 

d) příjmy z prodeje nemovitých věcí umístěných na území České republiky a z práv s nimi 
spojených, 

e) příjmy z užívání nemovitých věcí nebo bytů umístěných na území České republiky, 
f) příjmy 
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1. z nezávislé činnosti, např. architekta, lékaře, inženýra, právníka, vědce, učitele, 
umělce, daňového či účetního poradce a podobných profesí, vykonávané na území 
České republiky, 

2. z osobně vykonávané činnosti na území České republiky nebo zde zhodnocované 
veřejně vystupujícího umělce, sportovce, artisty a spoluúčinkujících osob, bez ohledu 
na to, komu tyto příjmy plynou a z jakého právního vztahu, 

g) příjmy z úhrad od poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 a od stálých 
provozoven poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kterými jsou 

1. náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového 
vlastnictví, počítačových programů (software), výrobně technických a jiných 
hospodářsky využitelných poznatků (know-how), 

2. náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití práva autorského nebo práva 
příbuzného právu autorskému, 

3. podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních 
korporací a jiné příjmy z držby kapitálového majetku a část zisku po zdanění 
vyplácená tichému společníkovi. Za podíly na zisku se pro účely tohoto ustanovení 
považuje i zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu (§ 23 
odst. 7) a dále úroky, které se neuznávají jako výdaj (náklad) podle § 25 odst. 1 
písm. w) a zl), s výjimkou zjištěného rozdílu u sjednaných cen a úroků hrazených 
daňovému rezidentovi jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu 
tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky nebo Švýcarské 
konfederace; podílem na zisku je i plnění ze zisku svěřenského fondu, 

4. úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů a obdobné příjmy 
plynoucí z jiných obchodních vztahů, z vkladů a z investičních nástrojů podle 
zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, 

5. příjmy z užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky, 
6. odměny členů orgánů právnických osob bez ohledu na to, z jakého právního vztahu 

plynou, 
7. příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou v obchodním majetku stálé provozovny, 

investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu, neuvedených pod písmenem h), majetkových práv registrovaných 
na území České republiky, 

8. výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách z hazardních her, výhry 
z reklamních soutěží a slosování, ceny z veřejných soutěží a ze sportovních soutěží, 

9. výživné a důchody, 
10. příjmy plynoucí společníkovi obchodní společnosti v souvislosti se snížením 

základního kapitálu, 
11. příjmy z úhrad pohledávky nabyté postoupením, 
12. sankce ze závazkových vztahů, 
13. příjmy ze svěřenského fondu, 
14. bezúplatné příjmy, 

h) příjmy z převodu podílů v obchodních korporacích, které mají sídlo na území České 
republiky, 

i) příjmy z prodeje obchodního závodu umístěného na území České republiky. 
(2) Stálou provozovnou se rozumí místo k výkonu činností poplatníků uvedených v § 2 

odst. 3 a § 17 odst. 4 na území České republiky, např. dílna, kancelář, místo k těžbě 
přírodních zdrojů, místo prodeje (odbytiště), staveniště. Staveniště, místo provádění stavebně 
montážních projektů a dále poskytování činností a služeb uvedených v odstavci 1 písm. c) a f) 
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bod 1 poplatníkem nebo zaměstnanci či osobami pro něho pracujícími se považují za stálou 
provozovnu, přesáhne-li jejich doba trvání šest měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních 
měsíců po sobě jdoucích. Jestliže osoba jedná na území České republiky v zastoupení 
poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 a má a obvykle zde vykonává oprávnění 
uzavírat smlouvy, které jsou závazné pro tohoto poplatníka, má se za to, že tento poplatník má 
stálou provozovnu na území České republiky, a to ve vztahu ke všem činnostem, které osoba 
pro poplatníka na území České republiky provádí. 

(3) Příjem společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní 
společnosti nebo společníka společnosti, který je daňovým nerezidentem, plynoucí z účasti 
v této obchodní korporaci nebo společnosti a z úvěrového finančního nástroje poskytnutého 
této obchodní korporaci nebo společnosti se považuje za příjem dosahovaný prostřednictvím 
stálé provozovny. Pro zajištění daně z příjmů společníka veřejné obchodní společnosti nebo 
komplementáře komanditní společnosti platí ustanovení § 38e odst. 3. 

(4) Příjmem podle odstavce 1 se rozumí i nepeněžní plnění přijaté poplatníkem. 

§ 24  
(1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se 

pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto 
zákonem a zvláštními předpisy.5) Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze 
uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním 
předpisem20) některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost 
je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně 
náklady a výnosy.  

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také  
a) odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33),  
b) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2), s výjimkou uvedenou v písmenu c) 

a § 25, a to u  
1. pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, při 

jejich vyřazení,  
2. prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona 

odpisovat; v případě vypořádání hmotného majetku při zániku práva stavby se 
postupuje obdobně, 

3. hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle jiných právních předpisů, 
snížená o přijaté dotace na jeho pořízení. 

Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem poměrná část 
zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je stavební 
dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou nového 
stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením. Obdobně se toto ustanovení vztahuje 
na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle 
právních předpisů upravujících účetnictví, jehož účetní odpisy jsou výdajem podle písmene 
v), 

c) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) vyřazeného v důsledku škody jen do výše 
náhrad s výjimkou uvedenou v písmenu l). Obdobně se toto ustanovení vztahuje na 
zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle 
právních předpisů upravujících účetnictví, jehož účetní odpisy jsou výdajem podle písmene 
v), 
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d) členský příspěvek  
1. právnické osobě, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních právních předpisů,  
2. právnické osobě, u níž členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu 

podnikání nebo výkonu činnosti,  
3. placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je 

podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti 
zaměstnavatele,  

4. organizaci zaměstnavatelů, nebo  
5. Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,  

e) pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není od 
daně osvobozen, a dále pojistné hrazené zaměstnavatelem pojišťovně za pojištění rizika 
placení náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížení odměny) za dobu 
dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštního právního předpisu47a),  

f) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem podle zvláštních právních předpisů21). 
Toto pojistné a příspěvek jsou u poplatníků, kteří vedou účetnictví, výdajem (nákladem), 
jen pokud byly zaplaceny, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí 
zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat podle tohoto 
zákona nebo zvláštního právního předpisu daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období, 
jsou toto pojistné a příspěvek výdajem (nákladem) pouze tehdy, budou-li zaplaceny do 
termínu pro podání daňového přiznání. Toto pojistné a příspěvek zaplacené po uvedeném 
termínu jsou výdajem (nákladem) toho zdaňovacího období, ve kterém byly zaplaceny, 
pokud však již neovlivnily základ daně v předchozích zdaňovacích obdobích. Obdobně to 
platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, pokud toto 
pojistné a příspěvek zaplatí za poplatníka zaniklého bez provedení likvidace,  

g) výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí podle 
zvláštních předpisů,  

h) plnění v podobě  
1. nájemného podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou nájemného 

uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za); u pachtu obchodního závodu je výdajem pouze 
část pachtovného, která převyšuje účetní odpisy,  

2. úplaty u finančního leasingu hmotného majetku, který lze podle zákona odpisovat, ve 
výši za podmínky uvedené v odstavci 4; přitom u poplatníků, kteří vedou daňovou 
evidenci, je tato úplata výdajem jen v poměrné výši připadající ze sjednané doby na 
příslušné zdaňovací období,  

3. úplaty u finančního leasingu movitého hmotného majetku, u kterého vstupní cena 
nepřevýší částku stanovenou v § 26 odst. 2 písm. a).  

Úplatou podle bodů 2 a 3 je u postupníka i jím hrazená částka postupiteli ve výši rozdílu 
mezi úplatou u finančního leasingu, která byla postupitelem zaplacena, a úplatou 
u finančního leasingu, která je u postupitele výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 6 při 
postoupení smlouvy o finančním leasingu hmotného majetku,  

ch) daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny, a to 
i v případě zaplacení ručitelem, dále ostatní daně a poplatky s výjimkami uvedenými 
v § 25. Daň z příjmů a daň darovací zaplacená v zahraničí je u poplatníka uvedeného v § 2 
odst. 2 a v § 17 odst. 3 výdajem (nákladem) pouze u příjmů, které se zahrnují do základu 
daně, případně do samostatného základu daně, a to pouze v rozsahu, v němž nebyla 
započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f. Tento výdaj (náklad) se uplatní 
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ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, následujícím po 
zdaňovacím období, nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, jehož se týká 
zahraniční daň, která nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku,  

i) rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní 
zákon22a) a odstavec 9 pro případy, kdy pohledávka byla nabyta přeměnou131) s výjimkou 
rezerv vytvářených poplatníky v souvislosti s dosahováním příjmů plynoucích jim podle 
§ 10,  

j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby 
odpočinku zaměstnanců vynaložené na  

1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, výdaje 
(náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném 
zvláštními právními předpisy122),  

2. pracovnělékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb v rozsahu 
stanoveném zvláštními předpisy23) a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, na lékařské 
prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy,  

3. provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným 
rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu132) a rekvalifikací 
zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost133), pokud 
souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele,  

4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na 
stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 
55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu110), maximálně však do výše 70 % stravného 
vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 
hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost 
zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na 
stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, 
pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je 
zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního 
předpisu110a), bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za 
zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního 
právního předpisu23b). Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje 
i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných 
subjektů, 

5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 
zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon 
nestanoví jinak,  

k) výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu 
spolupracujících osob (§ 13) a společníků veřejných obchodních společností 
a komplementářů komanditních společností, a to maximálně ve výši podle zvláštních 
předpisů,5) pokud není dále stanoveno jinak, přitom  

1. na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné hmoty 
spotřebované silničním motorovým vozidlem zahrnutým v obchodním majetku 
poplatníka, pořizovaným na finanční leasing nebo v nájmu (s výjimkou uvedenou v 
bodě 4) a na nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši, 

2. zvýšené stravovací výdaje (stravné)5b) při tuzemských pracovních cestách delších než 
12 hodin v kalendářním dnu, zahraniční stravné a kapesné při zahraničních 
pracovních cestách pro poplatníky s příjmy podle § 7, a to maximálně do výše náhrad 
vymezených pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a). Pravidelným pracovištěm pro 
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poplatníky s příjmy podle § 7 se také rozumí sídlo podnikatele nebo místo výkonu 
jiné činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,  

3. na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do obchodního 
majetku poplatníka ve výši sazby základní náhrady, a to maximálně do výše sazby 
základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a), a náhrady výdajů 
za spotřebované pohonné hmoty.5) Na dopravu vlastním silničním motorovým 
vozidlem, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním 
majetku poplatníka zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka předmětem finančního 
leasingu a úplatu u finančního leasingu uplatnil (uplatňuje) jako výdaj na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, a u silničního motorového vozidla užívaného na základě 
smlouvy o výpůjčce nebo smlouvy o výprose ve výši náhrady výdajů za 
spotřebované pohonné hmoty. Pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty 
lze použít ceny stanovené zvláštním právním předpisem vydaným pro účely 
poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v pracovním poměru5c), který je 
účinný v době konání cesty. Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit 
doklady o jejich nákupu. U nákladních automobilů a autobusů se použije sazba 
základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla, a to maximálně do výše 
sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a),  

4. na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního majetku 
poplatníka, pořizovaným na finanční leasing nebo v nájmu v prokázané výši a ve 
výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty5) u zahraničních pracovních 
cest, při kterých výdaje (náklady) na pohonné hmoty nelze prokázat, a to s použitím 
tuzemských cen pohonných hmot platných v době použití vozidla, 

l) škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení policie 
neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených 
zvláštními předpisy,  

m) výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany,24)  
n) výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpečení 

obranyschopnosti státu,  
o) u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, pořizovací cena20) u pohledávky nabyté 

postoupením, a to jen do výše příjmů plynoucích z jejich úhrady dlužníkem nebo 
postupníkem při jejím následném postoupení,  

p) výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů,  
r) hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním 

předpisem20) ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v písmenech w) a ze) a s výjimkou 
cenného papíru, u kterého je příjem z jeho převodu osvobozen podle § 19 odst. 1 písm. ze) 
nebo podle § 19 odst. 9,  

s) u poplatníka, který vede účetnictví  
1. jmenovitá hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu plynoucího 

z jejího postoupení,  
2. pořizovací cena20) u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmu plynoucího 

z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení.  
Příjmy uvedené v bodech 1 a 2 lze zvýšit o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu 

(její část) podle zvláštního zákona22a) a u pohledávky postoupené před dobou splatnosti 
o diskont připadající na zbývající dobu do doby splatnosti. Výše diskontu se posuzuje podle 
úrokové sazby obvyklé při poskytování finančních prostředků s odpovídající dobou 
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splatnosti.  
t) do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku  

1. vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,  
2. vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka, 

pokud tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované příjmy 
nejsou předmětem daně z příjmů,  

3. pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena nehmotného 
majetku určená podle právního předpisu upravujícího účetnictví, jehož účetní odpisy 
nejsou výdajem (nákladem) podle písmene v),  

4. část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní ceny 
hmotného majetku,  

5. pořizovací cena pozemku, s výjimkou stavby, která je jeho součástí, u poplatníka 
fyzické osoby,  

ta) u obchodní korporace cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou osobou, 
který neměl pozemek zahrnut v obchodním majetku a vklad uskutečnil do 5 let od nabytí 
pozemku; touto cenou pozemku se rozumí  

1. pořizovací cena, která byla zjištěna u člena obchodní korporace, pokud jej nabyl 
úplatně,  

2. cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni nabytí pozemku 
členem obchodní korporace, pokud jej nabyl bezúplatně,  

tb) zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu 
nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů (nákladů) 
vynaložených na toto technické zhodnocení,  

u) daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů uvedených v § 10 
odst. 1 písm. h) a ch), u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně (§ 36), je-li výhra nebo cena 
v nepeněžním plnění, a silniční daň zaplacená jedním z manželů, který je zapsán jako 
držitel motorového vozidla v technickém průkazu, přičemž vozidlo je používáno pro 
činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, druhým z manželů, který jako držitel 
v technickém průkazu zapsán není, a dále silniční daň zaplacená veřejnou obchodní 
společností za společníky veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společností za 
komplementáře, kteří pro pracovní cesty používají vlastní vozidlo, daň z nabytí 
nemovitých věcí zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovité věci, která byla ve 
společném jmění manželů,  

v) účetní odpisy,20) s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg), a to pouze u  
1. hmotného majetku,20) který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek 

(§ 26 odst. 2 a 3); přitom u tohoto majetku nabytého vkladem člena obchodní 
korporace s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň 
u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku, 
nabytého vkladem obce, pokud tento majetek byl ve vlastnictví obce a byl zahrnut 
v jejím majetku, nabytého přeměnou131), jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) jen 
do výše zůstatkové ceny20) evidované u vkladatele ke dni vkladu nebo u zanikající 
nebo rozdělované obchodní korporace ke dni předcházejícímu rozhodný den 
přeměny bez vlivu ocenění reálnou hodnotou,20)  

2. nehmotného majetku20), který se neodpisuje podle tohoto zákona (§ 32a) za 
podmínky, že byl poplatníkem pořízen úplatně nebo ve vlastní režii za účelem 
obchodování s ním anebo nabyt vkladem, přeměnou nebo bezúplatně. U nehmotného 
majetku nabytého vkladem jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) jen v případě, že 
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byl tento vkládaný nehmotný majetek u člena obchodní korporace s bydlištěm nebo 
sídlem na území České republiky pořízen úplatně a zároveň byl u fyzické osoby 
zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku; přitom v úhrnu 
lze u nabyvatele uplatnit účetní odpisy jen do výše zůstatkové ceny20) prokázané 
u vkladatele ke dni jeho vkladu. U nehmotného majetku nabytého přeměnou jsou 
účetní odpisy výdajem (nákladem) u nástupnické obchodní korporace jen do výše 
zůstatkové ceny20) evidované u zanikající nebo rozdělované obchodní korporace ke 
dni předcházejícímu rozhodný den přeměny bez vlivu ocenění reálnou hodnotou,20) 
a to za podmínky, že bylo možné uplatňovat odpisy z tohoto nehmotného majetku 
u zanikající nebo rozdělované obchodní korporace podle tohoto ustanovení. 
U nehmotného majetku20) vloženého poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 
odst. 4 lze u nabyvatele uplatnit v úhrnu účetní odpisy jako výdaje (náklady) jen do 
výše úhrady prokázané vkladatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na kladný nebo 
záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého zejména koupí, vkladem 
nebo oceněním majetku a dluhů v rámci přeměn obchodních korporací, a souhrnem 
jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy 
(goodwill),  

w) nabývací cena akcie, která není oceňována v souladu se zvláštním právním předpisem20) 
reálnou hodnotou, nabývací cena podílu na společnosti s ručením omezeným nebo na 
komanditní společnosti anebo na družstvu, a to jen do výše příjmů z prodeje této akcie 
nebo tohoto podílu,  

x) paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8,  
y) u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena 

pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně obchodní korporace,131) a to za 
předpokladu, že lze k této pohledávce uplatňovat opravné položky podle písmene i) nebo 
se jedná o pohledávku, ke které nelze tvořit opravnou položku podle právního předpisu 
upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro zjištění základu daně z příjmů pouze 
proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 18 měsíců a u pohledávek nabytých 
postoupením i v případě, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku 
vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení 
nebo správní řízení, za dlužníkem, 

1. u něhož soud zrušil konkurs26i) proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, 
a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být 
vypořádána z majetkové podstaty,  

2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí26i) na základě výsledků insolvenčního 
řízení,  

3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích 
dlužníka,  

4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl 
s původním dlužníkem spojenou osobou (§ 23 odst. 7),  

5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná 
dražba,26j) a to na základě výsledků této dražby,  

6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí,26k) a to na 
základě výsledků provedení této exekuce.  

Obdobně to platí pro pohledávku nebo její část, a to do výše kryté použitím rezervy 
nebo opravné položky vytvořené podle zvláštního zákona,22a) nebo která vznikla podle 
zákona č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních 
pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními. Neuhrazenou část 
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pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která byla předmětem 
přepočtu podle zákona č. 499/1990 Sb., vznikla do konce roku 1990 a u níž termín splatnosti 
nastal do konce roku 1994, sníženou o uplatněný odpis pohledávky,22b) lze uplatnit jako 
výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů buď jednorázově, nebo postupně 
s výjimkou pohledávek, které byly nabyty postoupením nebo vkladem. Neuhrazenou část 
pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která nebyla předmětem 
přepočtu podle zákona č. 499/1990 Sb., nebo nepodléhala ustanovení tohoto odstavce, avšak 
podléhala režimu financování vývozu v rámci dokončení pohledávek na vládní úvěry podle 
přílohy č. 2 usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 192/1991 lze 
uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů buď jednorázově, nebo 
postupně, s výjimkou pohledávek, které byly nabyty postoupením nebo vkladem. Toto 
ustanovení se nepoužije, pokud účetní hodnota pohledávky nebo pořizovací cena 
pohledávky nabyté postoupením byla již odepsána na vrub výsledku hospodaření. 
U poplatníků, kteří přešli z vedení daňové evidence na vedení účetnictví, se postupuje 
obdobně; obdobně to platí pro pohledávky, o kterých bylo v důsledku oprav minulých 
období v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví účtováno rozvahově a pro 
účely zjištění základu daně bylo nutné o jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření,  

z) majetek, s výjimkou hmotného majetku podle § 26 odst. 2, dále poskytnuté služby 
a zásoby, pokud jsou vydány jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na 
transformaci družstev podle zvláštních předpisů,2) vypořádacího podílu na majetku 
družstva nebo likvidačního zůstatku v případě likvidace družstva a použity k podnikání. 
Pro stanovení základu daně se výdaje uplatní v hodnotě, ve které byl majetek nebo zásoba 
vydána nebo služba poskytnuta,  

za) náhrada za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, 
sklep nebo komoru, poskytnutá jejím vlastníkem, pokud začne být vlastníkem do 2 let od 
uvolnění využívána pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo nájem 
a bude takto využívána nejméně po dobu 2 let; za porušení podmínek se nepovažuje prodej 
jednotky,  

zb) výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy, rekonstrukci 
a modernizaci jednotlivého majetku, které nejsou technickým zhodnocením podle § 33 
odst. 1,  

zc) výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů a 
jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba 
povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu, a to jen do výše 
příjmů (výnosů) z tohoto přeúčtování nebo předpisu úhrady za podmínky, že tyto příjmy 
(výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo ve 
zdaňovacích obdobích předcházejících; obdobně postupují poplatníci daně z příjmů 
fyzických osob, kteří nevedou účetnictví, 

zd) výdaje (náklady) na pořízení karet, jejichž vlastnictví zakládá nárok na slevy z cen zboží 
a služeb souvisejících s předmětem činnosti poplatníka, případně je spojené s reklamou 
jeho činnosti, a to u fyzických osob s příjmy podle § 7 a u poplatníků uvedených v § 17. 
Pokud jsou tyto karty použitelné i pro osobní potřebu poplatníka, popř. jiných osob nebo 
pro poskytování slev na výdaje (náklady) uvedené v § 25, lze uplatnit výdaje (náklady) na 
pořízení karty pouze v poloviční výši,  

ze) pořizovací cena směnky při prodeji, o níž je účtováno podle zvláštního právního 
předpisu20) jako o cenném papíru, zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním 
předpisem20) ke dni jejího prodeje, a to jen do výše příjmů z jejího prodeje,  
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zf) výdaje (náklady) vynaložené po 1. lednu 1997 na restaurování uměleckého díla, a to jen do 
výše příjmu z jeho prodeje, sníženého o pořizovací cenu tohoto uměleckého díla,  

zg) výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, 
zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či 
potravinářských výrobků pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět 
dále do oběhu128). K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde 
uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů 
likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky 
zodpovědné za provedení likvidace,  

zh) náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5),  
zi) smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze 

závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky ze zápůjček a úroky z úvěrů 
v případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v § 2, který nevede účetnictví, jen pokud 
byly zaplaceny,  

zj) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního 
předpisu, pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat 
podle § 26 až 33,  

zk) výdaje na civilní ochranu vynaložené se souhlasem nebo na pokyn orgánu krizového 
řízení,  

zl) výdaje (náklady) hrazené uživatelem hmotného majetku, které podle zvláštního právního 
předpisu20) tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem finančního 
leasingu, pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě nepřevýší u movitého 
majetku částku uvedenou v § 26 odst. 3 písm. c),  

zm) odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu,80)  

zn) výdaje na pořízení nehmotného majetku20) nebo jeho technického zhodnocení 
u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví,  

zo) výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení úhrad za 
zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání82a), které souvisí s jeho činností, ze které plynou příjmy ze 
samostatné činnosti, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním 
postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou 
s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč, 

zp) výdaje (náklady) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění v 
souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, ke kterým došlo na území 
členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Tyto 
výdaje (náklady) nelze současně uplatnit jako nezdanitelnou část podle § 15 odst. 1 nebo 
položku snižující základ daně podle § 20 odst. 8, 

zr) u veřejně prospěšných poplatníků výdaje (náklady) na tvorbu fondu kulturních 
a sociálních potřeb podle zvláštního právního předpisu6a) a u poplatníků, kteří jsou 
veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí podle zvláštního právního 
předpisu, výdaje (náklady) na tvorbu sociálního fondu, a to až do výše 1 % úhrnu 
vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období, v jakém lze mzdu zaměstnance uplatnit 
jako výdaj související s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů; 
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u poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí, též 
výdaje (náklady) na tvorbu fondu účelově určených prostředků, u poplatníků, kteří jsou 
veřejnou vysokou školou, též výdaje (náklady) na tvorbu fondu provozních prostředků, a u 
poplatníků, kteří jsou vysokou školou, též výdaje (náklady) na tvorbu stipendijního fondu,  

zs) náklady exekuce podle zvláštního právního předpisu26k) hrazené věřitelem,  
zt) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem3d) (dále jen „paušální výdaj na 

dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle 
písmene k) tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý 
celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové 
přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, 
zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo 
nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Za 
přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění 
pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, 
který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. Používá-li poplatník 
některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze 
zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční 
motorového vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu stanoveného dle 
předchozí věty ve výši 80 % této částky (dále jen „krácený paušální výdaj na dopravu“). 
Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí větou krácený paušální 
výdaj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona platí, že ostatní vozidla, u nichž 
poplatník v souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně 
k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro účely tohoto zákona se má za to, že 
poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, 
výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li 
prokázáno jinak. Paušální výdaj na dopravu možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční 
motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za 
zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. V průběhu 
zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob 
uplatnění výdajů podle písmene k) a naopak. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního 
motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. Využívá-li 
k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném 
jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit 
paušální výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit 
veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, 
veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně 
prospěšnou společností nebo ústavem,  

zu) motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi 
připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 000 Kč měsíčně, 
v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 Kč měsíčně; motivačním příspěvkem se 
pro účely tohoto zákona rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, 
vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné 
v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných 
prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů,  

zv) jmenovitá hodnota pohledávky, nebo části pohledávky, z úvěru pojištěné u pojistitele se 
sídlem na území členského státu Evropské unie, která nikdy nevstoupila do základu pro 
výpočet limitu tvorby bankovních opravných položek podle jiného právního předpisu22a) 
a ke které banka109) nikdy netvořila opravnou položku podle jiného právního předpisu 22a), 
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a to do výše přijatého pojistného plnění; pohledávkou z úvěru se pro účely tohoto 
ustanovení rozumí pohledávka z titulu  

1. jistiny a úroku z úvěru poskytnutého bankou,  
2. plnění z bankovní záruky poskytnutého bankou za nebankovním subjektem, 

zw) výdaje (náklady) v podobě  
1. výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo  
2. příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými 

subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.,  
zx) u poplatníka, který nevede účetnictví, výdaje na zřízení práva stavby, není-li součástí 

vstupní ceny stavby, v poměrné výši připadající ze sjednané doby zřízení práva stavby na 
příslušné zdaňovací období, 

zy) nabývací cena cenného papíru při jeho prodeji poplatníkem daně z příjmů právnických 
osob, který je mikro účetní jednotkou s výjimkou uvedenou v písmenech w) a ze). 

(3) U poplatníků, u nichž zdanění podléhají pouze příjmy z podnikatelské nebo jinak 
vymezené činnosti, a u veřejně prospěšných poplatníků se jako výdaje (náklady) uznávají 
pouze výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně.  

(4) Výdajem podle odstavce 1 je také úplata u finančního leasingu hmotného majetku, 
který lze podle tohoto zákona odpisovat, pokud po jeho ukončení je tento hmotný majetek 
zahrnut do obchodního majetku. 

(5) Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájmu nebo finančního leasingu a který 
nesplňuje podmínku podle odstavce 4 a podmínky finančního leasingu, po jejich ukončení 
nájemci nebo uživateli, uznává se nájemné nebo úplata do výdajů (nákladů) pouze za 
podmínky, že kupní cena  
a) hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než zůstatková 

cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ze vstupní ceny 
evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek 
odpisován; přitom při výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se vždy vychází ze 
vstupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. Je-li vlastníkem nebo pronajímatelem 
poplatník, který u pronajímaného hmotného majetku pokračoval v odpisování podle § 30 
odst. 10, stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo 
pronajímatele nedošlo,  

b) pozemku nebude nižší než cena určená podle zvláštního právního předpisu,1a) platná ke dni 
nabytí pozemku. Je-li mezi nájemcem a pronajímatelem sjednána dohoda o budoucí koupi 
pozemku v souvislosti se smlouvou o finančním leasingu stavebního díla umístěného na 
tomto pozemku, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) za podmínky, že bude kupní cena 
pozemku vyšší než cena určená podle zvláštního právního předpisu1a) ke dni 
prokazatelného sjednání dohody o budoucí koupi pozemku,  

c) hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) nebude nižší než cena určená podle 
zvláštního právního předpisu,1a) platná ke dni sjednání kupní smlouvy,  

d) hmotného majetku odpisovaného podle § 30b nebude nižší než zůstatková cena stanovená 
podle § 30b ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou 
byl tento majetek odpisován; je-li vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník, který 
u tohoto majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10, stanoví se zůstatková cena, 
jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo.  

(6) Je-li předčasně ukončen finanční leasing, je výdajem k dosažení, zajištění a udržení 
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příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem) podle odstavce 4, připadající 
ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu finančního leasingu nebo skutečně 
zaplacená úplata, je-li nižší než poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem) podle 
odstavce 4, připadající na skutečnou dobu finančního leasingu.  

(7) Nabývací cenou se v případě podílů v obchodní korporaci pro účely tohoto zákona 
rozumí  
a) hodnota splaceného peněžitého vkladu člena obchodní korporace,  
b) hodnota nepeněžitého vkladu člena obchodní korporace. Hodnota tohoto vkladu se stanoví 

u člena obchodní korporace, který je  
1. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2, obdobně jako hodnota nepeněžitého příjmu 

v době provedení vkladu (§ 3 odst. 3). Hmotný majetek a nehmotný majetek, který 
byl zahrnut v obchodním majetku poplatníka, se ocení zůstatkovou cenou (§ 29 odst. 
2) a ostatní majetek pořizovací cenou, je-li pořízen úplatně, vlastními náklady, je-li 
pořízen ve vlastní režii, nebo cenou určenou podle zvláštního právního předpisu 
o oceňování majetku1a) ke dni nabytí u majetku nabytého bezúplatně. Je-li vkladem 
majetek, který nebyl zahrnut do obchodního majetku poplatníka a byl pořízen nebo 
nabyt v době kratší než 5 let před splacením tohoto vkladu do obchodní korporace, 
ocení se pořizovací cenou,20) je-li pořízen úplatně, vlastními náklady,20) je-li pořízen 
nebo vyroben ve vlastní režii, a při nabytí majetku bezúplatně cenou určenou podle 
zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí;26b) přitom 
u nemovitých věcí se nabývací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na 
jejich opravy a technické zhodnocení před splacením vkladu,  

2. poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, ve výši zůstatkové ceny (§ 29 odst. 2) 
vkládaného hmotného majetku a nehmotného majetku a dále ve výši účetní 
hodnoty20) ostatního vkládaného majetku,  

3. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4, ve výši přepočtené zahraniční 
ceny,  

c) pořizovací cena20) majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí nebo cena určená podle 
zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí v případě nabytí podílu 
bezúplatně.  

Nabývací cena podílu na obchodní korporaci se nemění při změně právní formy 
obchodní korporace a při fúzi, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní 
korporace131). Nabývací cena podílu na akciové společnosti se nemění, nemění-li se hodnota 
vkladu společníka a dochází pouze k výměně jedné akcie za jednu jinou akcii nebo 
k výměně jedné akcie za více akcií anebo více akcií za jednu akcii; přitom je-li výměnou 
získán vyšší nebo nižší počet akcií, je nabývací cenou jedné akcie poměrný díl nabývací 
ceny původní akcie nebo součet nabývacích cen původních akcií. Obdobně to platí pro 
výměnu jednoho druhu cenného papíru (například zatímního listu, vyměnitelného dluhopisu, 
prioritního dluhopisu) za akcie, nemění-li se hodnota vkladu společníka. Nabývací cenu 
podílu na obchodní korporaci lze zvýšit o výdaje (náklady) přímo související s držbou 
podílu v obchodní korporaci, pokud poplatník prokáže, že podle § 25 odst. 1 písm. zk) 
nebyly uznány jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. U člena 
obchodní korporace, který je plátcem daně z přidané hodnoty, lze nabývací cenu podílu na 
obchodní korporaci, není-li tato obchodní korporace plátcem daně z přidané hodnoty, zvýšit 
o částku odvedené daně z přidané hodnoty vztahující se k vloženému majetku. Nabývací 
cena se u poplatníků uvedených v § 17 snižuje o rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu 
a výší vkladu vyplácený obchodní korporací jejímu členu nebo o část tohoto rozdílu, a dále 
o doplatek na dorovnání nebo dorovnání v penězích, na který vznikne poplatníkovi nárok 
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podle zvláštního právního předpisu,131) pokud byl tento doplatek na dorovnání nebo 
dorovnání v penězích zaúčtován v rozvaze. Nabývací cena nedosahuje záporných hodnot. 
Vkladem se pro účely tohoto zákona rozumí vklad do základního kapitálu včetně jiného 
plnění ve prospěch vlastního kapitálu. Nabývací cena podílu na obchodní korporaci se dále 
snižuje o příjmy plynoucí členovi obchodní korporace při snížení základního kapitálu, 
s výjimkou příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně podle § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3 nebo 
§ 36 odst. 2 a u společníka společnosti s ručením omezeným i o vrácený příplatek vložený 
společníkem mimo základní kapitál. Nabývací cena se snižuje o ty části, které již byly 
uplatněny jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

(8) Při prodeji obchodního závodu se nepoužijí ustanovení odstavce 2, která omezují 
uplatnění výdajů (nákladů) výší souvisejících příjmů u jednotlivě prodávaných majetků.  

(9) U pohledávky nabyté při přeměně131), nebyla-li nikdy součástí podrozvahových účtů 
zanikající nebo rozdělované obchodní korporace, pokračuje nástupnická obchodní korporace 
v odpisu pohledávky22b) nebo v tvorbě opravné položky,22a) jako by ke změně v osobě věřitele 
nedošlo, a to maximálně do výše, v jaké by mohla uplatnit odpis nebo tvorbu opravné položky 
zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace.  

(10) Za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, 
blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, 
sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo 
stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně 
mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. Výše škody musí být 
doložena posudkem pojišťovny, a to i v případě, že poplatník není pojištěn, nebo posudkem 
soudního znalce.  

(11) Při prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního 
právního předpisu20), nebo obdobného právního předpisu v zahraničí a byl nabyt vkladem, 
při přeměně, při převodu obchodního závodu podle § 23a, při fúzi obchodních společností 
nebo při rozdělení obchodní společnosti podle § 23c, lze související výdaj (náklad) na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit jen do výše jeho hodnoty evidované v účetnictví 
nebo v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící obchodní 
korporace před oceněním tohoto majetku reálnou hodnotou. Hodnotu majetku evidovanou v 
účetnictví nebo v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící 
obchodní korporace lze zvýšit o případné opravné položky vytvořené k uvedenému majetku, 
jejichž tvorba nebyla u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící obchodní 
korporace pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 
není-li stanoveno v tomto zákoně jinak. Obdobně se postupuje při vyřazení majetku z důvodu 
spotřeby. Takto stanovený výdaj (náklad) se použije i při následném vkladu, následné 
přeměně,131) převodu obchodního závodu podle § 23a nebo fúzi obchodních společností 
nebo rozdělení obchodní společnosti. 

(12) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, pokud 
neuplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, je výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů  
a) součet zůstatkových cen hmotného majetku,  
b) součet zůstatkových cen nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka do 

31. prosince 2000, který může být odpisován,  
c) hodnota peněžních prostředků a cenin,  
d) hodnota finančního majetku,  
e) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZTC6ZPW)



-35- 

 

f) pořizovací cena pozemku,  
g) hodnota pohledávky, jejíž úhrada by nebyla zdanitelným příjmem,  
h) úplata u finančního leasingu hmotného majetku zaplacená uživatelem, která převyšuje 

poměrnou část úplaty uznané jako daňový výdaj podle odstavce 2 písm. h), přechází-li 
smlouva o finančním leasingu na kupujícího,  

i) hodnota dluhů, jejichž úhrada by byla výdajem.  
(13) Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely odstavce 12 

hodnotou dluhů hodnota bez daně z přidané hodnoty, byl-li uplatněn odpočet daně z přidané 
hodnoty na vstupu. U pohledávek, jejichž úhrada by byla zdanitelným příjmem, je výdajem 
daň z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu.  

(14) Úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejich částí, které nelze uznat jako výdaj 
(náklad) podle ostatních ustanovení tohoto zákona, je možné u poplatníků, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uznat jako daňový výdaj 
(náklad) až do výše úhrnu zisků z jiných pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek 
v daném zdaňovacím období. Ziskem z pohledávky v daném zdaňovacím období se pro účely 
tohoto ustanovení rozumí úhrn příjmů plynoucích v daném zdaňovacím období z úhrad 
pohledávky dlužníkem nebo postupníkem při následném postoupení pohledávky zvýšený 
o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu (její část) podle zvláštního zákona22a) ve výši 
převyšující pořizovací cenu20) pohledávky sníženou o částky úhrad pohledávky dlužníkem 
plynoucí v předchozích zdaňovacích obdobích a o části pořizovací ceny pohledávky odepsané 
v předchozích zdaňovacích obdobích. Pro účely výpočtu zisku z pohledávky nelze pořizovací 
cenu pohledávky snížit o částku vyšší, než je pořizovací cena pohledávky. Pokud celkový 
úhrn pořizovacích cen nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle 
ustanovení tohoto zákona, je za zdaňovací období vyšší než celkový úhrn zisků z jiných 
pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek, lze tento rozdíl u poplatníků, jejichž 
hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uplatnit jako výdaj 
(náklad) nejdéle ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za 
něž je podáváno daňové přiznání, a to v jednotlivých obdobích maximálně ve výši částky, 
o kterou úhrn zisků z pohledávek v rámci tohoto stejného souboru pohledávek převýší úhrn 
pořizovacích cen pohledávek nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle 
ustanovení tohoto zákona. Za poplatníky, jejichž hlavním předmětem činnosti je nákup, 
prodej a vymáhání pohledávek, se pro účely tohoto zákona považují poplatníci, u nichž 
alespoň 80 % veškerých příjmů (výnosů) tvoří příjmy (výnosy) plynoucí v souvislosti 
s nákupem, prodejem, držbou a vymáháním nakoupených pohledávek. Souborem pohledávek 
se pro účely tohoto ustanovení rozumí soubor pohledávek nakoupený poplatníkem od jedné 
osoby v jednom zdaňovacím období. Toto ustanovení se použije obdobně pro období, za něž 
je podáváno daňové přiznání. 

§ 36 

Zvláštní sazba daně 
(1) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, 

s výjimkou stálé provozovny (§ 22 odst. 2 a 3) a s výjimkou ustanovení odstavce 9, činí 
a) 15 %, a to 

1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 6, 12 až 14, 
s výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2 písm. e), 

2. z příjmů z nájemného movité věci nebo její části umístěné na území České republiky, 
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b) 15 %, a to 
1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodech 3 a 4, s výjimkou příjmu 

uvedeného v bodě 5 tohoto písmene; přičemž příjem z vypořádacího podílu, z podílu 
na likvidačním zůstatku a jiný příjem z držby kapitálového majetku ve formě vrácení 
emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění 
se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem 
prokázána, 

2. u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list při 
zrušení podílového fondu, sníženého o pořizovací cenu20) podílového listu, je-li plátci 
poplatníkem prokázána, 

3. z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při 
snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka 
nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto 
zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; přitom pro tento 
příjem vždy platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena 
podle zvláštního právního předpisu ze zisku obchodní společnosti nebo fondu 
vytvořeného ze zisku, 

4. ze zisku převedeného řídící osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací 
smlouvy, 

5. z vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo 
ovládací smlouvy. 

Za podíly na zisku se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po 
zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení 
členského vkladu člena družstva. Za podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního 
kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze 
zisku, 

c) 35 % z příjmů uvedených v písmenech a) a b), a to pro poplatníky, kteří nejsou daňovými 
rezidenty 

1. jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský 
hospodářský prostor, nebo 

2. třetího státu nebo jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou 
a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění upravující zdaňování 
a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, platnou 
a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových 
záležitostech pro oblast daní z příjmů nebo které jsou smluvními stranami 
mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových 
informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou republiku platná 
a účinná, 

d) 5 % z úplaty u finančního leasingu. 
(2) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není 

v odstavci 1 nebo 9 stanoveno jinak, činí 15 %, a to 
a) z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl 

v nich představován cenným papírem, a z plnění ze zisku svěřenského fondu; u poplatníků 
podle § 2 z rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a emisním kursem dluhopisu, 
vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postavenému nebo v případě jejich zpětného 
odkupu z rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a jejich emisním kursem, z úrokového 
příjmu z dluhopisu35a), ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé 
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z vkladu věřitele, vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému, s výjimkou 
úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v České 
republice nebo Českou republikou plynoucího poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2, 

b) z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na 
komanditní společnosti, 

c) z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu, 
d) z podílu na zisku tichého společníka nebo jiného poplatníka daně z příjmů fyzických osob, 
e) z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, 

komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, z vrácení emisního 
ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění; tento příjem se 
snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem prokázána, 

f) z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti 
s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve družstvu, 
sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem 
prokázána, 

g) z vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo 
ovládací smlouvy, 

h) u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list při 
zrušení podílového fondu, sníženého o pořizovací cenu podílového listu, je-li plátci 
poplatníkem prokázána, 

i) z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při snížení 
základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo 
jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu podle zvláštního právního 
předpisu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze 
zisku; přitom pro tento příjem vždy platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, 
která byla zvýšena ze zisku obchodní společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku; 
obdobně se postupuje u příjmu člena obchodní korporace z rozpuštění rezervního fondu 
nebo obdobného fondu, 

j) ze zisku převedeného řídící osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací 
smlouvy, 

k) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách, 
v reklamních soutěžích a reklamním slosování [§ 10 odst. 1 písm. h)], 

l) k) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z reklamních soutěží a reklamních slosování, 
z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících 
omezen podmínkami soutěže anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže [§ 10 
odst. 1 písm. ch)], 

m) l) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na 
vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno 
a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, kdy majitelem vkladu je fyzická osoba, a to 
po celou dobu trvání vkladového vztahu podle občanského zákoníku, z úroků z vkladů na 
účtech, které nejsou podle podmínek toho, kdo účet vede, určeny k podnikání, 
např. sporožirové účty, devizové účty [§ 8 odst. 1 písm. c)], 

n) m) z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, z dávek doplňkového penzijního 
spoření a z penzijního pojištění snížených podle § 8 odst. 6 a z plnění ze soukromého 
životního pojištění nebo jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním 
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a nezakládá zánik pojistné smlouvy, sníženého podle § 8 odst. 7, 
o) n) z vypláceného dalšího podílu v rámci transformace družstev podle zvláštního právního 

předpisu13), a to i v případě, kdy je vyplácen členovi transformovaného družstva při zániku 
členství nebo společníkovi společnosti s ručením omezeným a komanditistovi 
v komanditní společnosti, které vznikly podle transformačního projektu, při zániku jejich 
účasti jako součást vypořádacího podílu nebo jako součást likvidačního zůstatku při 
likvidaci družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a u komanditní 
společnosti v případě komanditistů, 

p) o) z příjmů uvedených v § 6 odst. 4, 
r) p) z příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání 

mezi poškozeným a pojistitelem, 
s) r) z příjmu plynoucího fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem, smlouvy o penzijním pojištění a smlouvy na soukromé životní 
pojištění ve formě odbytného nebo jiného plnění souvisejícího se zánikem penzijního 
pojištění nebo odkupného, sníženého podle § 8, 

t) s)z příjmů autorů podle § 7 odst. 6, 
u) t) z příjmu komplementáře komanditní společnosti a společníka veřejné obchodní 

společnosti plynoucí jako zisk po zdanění u akciové společnosti nebo společnosti 
s ručením omezeným po přeměně akciové společnosti nebo společnosti s ručením 
omezeným na komanditní společnost nebo veřejnou obchodní společnost, 

v) u) z výsluhového příspěvku a odbytného u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních 
sborů podle zvláštních právních předpisů3). 

Za podíly na zisku se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po 
zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení 
členského vkladu člena družstva. Za podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního 
kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze 
zisku. 

(3) Základem daně pro zvláštní sazbu daně je pouze příjem, pokud v tomto zákoně není 
stanoveno jinak. Základ daně se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to 
i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně se 
nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a zaokrouhluje se na celé koruny dolů, 
s výjimkou příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo 
v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, u něhož se základ daně 
zaokrouhluje na celé haléře dolů. Pokud plynou v cizí měně úroky z účtu, který není podle 
podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání, a z vkladního listu, stanoví se základ daně 
v cizí měně, a to bez zaokrouhlení. Daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou se zaokrouhluje na 
celé koruny dolů. U příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo 
v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, se sražená daň (§ 38d), 
připadající na jednotlivý cenný papír nezaokrouhluje, avšak celková částka daně sražená 
plátcem z veškerých příjmů plynoucích jednomu poplatníkovi z majetkové účasti v jedné 
obchodní společnosti nebo z držby podílových listů jednoho podílového fondu se 
zaokrouhluje na celé koruny dolů. U příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo m) l) 
s výjimkou příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo 
v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, se základ daně a sražená 
daň nezaokrouhluje a celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu 
poplatníka fyzické osoby nebo poplatníka daně z příjmů právnických osob se zaokrouhluje na 
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celé koruny dolů. U příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodu 4 se do základu daně pro 
daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně nezahrnuje hodnota podkladového nástroje 
nebo aktiva. 

(4) U příjmů plynoucích z podílu na zisku z účasti v základním investičním fondu je 
základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně příjem snížený 
o poměrnou část příjmů podléhajících dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo 
sazbě daně podle § 21 odst. 4 připadající na tento základ daně, které byly zúčtovány ve 
prospěch výnosů investičního fondu ve zdaňovacím období, s nímž tyto příjmy souvisí. Pokud 
byly výše uvedené příjmy zúčtovány ve prospěch výnosů včetně daně, základ daně pro daň 
vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně se snižuje pouze o částku sníženou o daň. 
Poměrná část připadající na tento základ daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém je 
rozdělován zisk určený k výplatě příjmů mezi akcionáře nebo majitele podílových listů. 
Obdobně se postupuje i u příjmu z podílu na likvidačním zůstatku investičního fondu nebo 
z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným nebo 
komanditisty v komanditní společnosti, které jsou investičním fondem. 

(5) Základ daně pro zvláštní sazbu daně u příjmu mimo stojícího společníka, který není 
mateřskou společností ve vztahu k řízené nebo ovládané osobě, plynoucího z vyrovnání na 
základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy od řídící nebo ovládající osoby, 
která není mateřskou společností ve vztahu k řízené nebo ovládané osobě, se snižuje o zisk 
převáděný na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy zaúčtovaný do výnosů 
řídící nebo ovládající obchodní společnosti nebo jeho poměrnou část. Poměrná část 
převáděného zisku na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy se stanoví 
v poměru účastí jednotlivých mimo stojících společníků na řízené nebo ovládané obchodní 
společnosti, přitom se nepřihlíží k účasti řídící nebo ovládající obchodní společnosti na řízené 
nebo ovládané obchodní společnosti. Pokud byly výše uvedené příjmy zaúčtovány ve 
prospěch výnosů včetně daně, základ daně pro zvláštní sazbu daně se snižuje pouze o částku 
sníženou o daň. 

(6) Plynou-li poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2 úrokové příjmy ze státních dluhopisů, 
které tento poplatník pořídil z prostředků zvláštního vázaného účtu v bance podle zvláštního 
právního předpisu22a) a vedených na samostatném účtu u České národní banky, v centrálním 
depozitáři zaknihovaných cenných papírů, započte se sražená daň na celkovou daňovou 
povinnost. Pokud nelze sraženou daň nebo její část započíst na celkovou daňovou povinnost 
proto, že poplatníkovi vznikla ve výši nula nebo vykázal daňovou ztrátu anebo jeho celková 
daňová povinnost je nižší, než daň sražená, vznikne ve výši daňové povinnosti, kterou nelze 
započítat, přeplatek. 

 (7) Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy 
uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy 
vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň. 

(8) Zahrne-li do daňového přiznání poplatník, který není daňovým rezidentem České 
republiky a který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího 
Evropský hospodářský prostor, veškeré příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b), c), f) a g) 
bodech 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14, započte se sražená daň na jeho celkovou daňovou povinnost 
vztahující se k příjmům ze zdrojů na území České republiky, za které v České republice 
podává daňové přiznání. Pokud nelze sraženou daň nebo její část započítat na tuto jeho 
celkovou daňovou povinnost proto, že poplatníkovi vznikla daňová povinnost ve výši nula 
nebo vykázal daňovou ztrátu anebo jeho celková daňová povinnost je nižší než daň sražená, 
vznikne ve výši daňové povinnosti, kterou nelze započítat, přeplatek. Nezahrne-li poplatník 
příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b), c), f) a g) bodech 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14 do daňového 
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přiznání do konce lhůty stanovené zvláštním právním předpisem, použije se obdobně § 38e 
odst. 7. 

(9) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % u poplatníků daně z příjmů právnických osob 
pro úrokový příjem z účtu u 
a) veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem uvedeným 

v § 18a odst. 5, 
b) společenství vlastníků jednotek. 

§ 38d 

Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně 
(1) Daň se vybírá srážkou z příjmů včetně záloh, pokud jejich poskytování není v rozporu 

se zvláštním právním předpisem, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle § 36. Srážku 
je povinen provést plátce daně, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, při výplatě, poukázání 
nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, avšak u příjmů uvedených v § 22 odst. 1 
písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 5, 6 a 12 a u úroků a jiných výnosů z poskytnutých zápůjček 
a z poskytnutých úvěrů, plynoucích poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, 
nejpozději v den, kdy o dluhu účtuje v souladu se zvláštním právním předpisem.20) 

(2) U příjmů plynoucích z podílů na zisku uvedených v § 36, s výjimkou příjmů 
plynoucích ze zaknihovaných cenných papírů, je plátce daně povinen srazit daň při jejich 
výplatě, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná 
hromada nebo členská schůze schválila řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a rozhodla 
o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. U příjmů z podílů na zisku plynoucích ze 
zaknihovaných cenných papírů je plátce povinen srazit daň nejpozději do konce měsíce 
následujícího po měsíci, v němž valná hromada schválila řádnou nebo mimořádnou účetní 
závěrku a rozhodla o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. U příjmu z podřízeného podílu na 
zisku, jehož výplata je spojena se splněním podmínky, která do konce lhůty pro sražení daně 
nenastala, a u příjmů z podílu na zisku, jejichž vyplacení bylo statutárním orgánem 
odmítnuto, je plátce daně povinen srazit daň při jejich výplatě. Jestliže je v okamžiku 
stanoveném zákonem pro sražení srážkové daně vlastníkem vlastního podílu, s nímž je 
spojeno právo na podíl na zisku, sama obchodní korporace, srážka se provede v okamžiku 
jeho nabytí jiným poplatníkem, pokud předtím právo na podíl na zisku nezaniklo. Ve stejných 
lhůtách je plátce daně povinen srazit daň u příjmu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3 
a odst. 2. U příjmu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) bodech 4 a 5 a odst. 2 mimo stojícímu 
společníkovi nebo u zisku převáděného řídící osobě podle smlouvy o převodu zisku nebo 
ovládací smlouvy je plátce daně povinen srazit daň při jeho výplatě, nejpozději však do konce 
měsíce následujícího po měsíci, v němž měl být převod zisku v souladu se smlouvou 
o převodu zisku nebo ovládací smlouvou proveden. U příjmů plynoucích z podílových listů je 
plátce daně povinen srazit daň při jejich výplatě, nejpozději však do konce třetího měsíce 
následujícího po měsíci, v němž rozhodl obhospodařovatel o rozdělení zisku podílového 
fondu. Při výplatě zálohy na tyto příjmy, pokud její poskytování není v rozporu se zvláštním 
právním předpisem, je plátce daně povinen srazit daň ke dni výplaty zálohy. Nebyla-li výplata 
příjmů plynoucích z podílu na zisku provedena ani posledního dne období, kdy je plátce daně 
povinen daň srazit, má se pro účely zákona za to, že srážka daně byla provedena poslední den 
vymezeného období; přitom u úrokových příjmů a u rozdílu mezi sjednanou cenou, které jsou 
považovány za podíly na zisku [§ 22 odst. 1 písm. g) bod 3], se dnem provedení srážky 
rozumí poslední den zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání. 

(3) Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZTC6ZPW)



-41- 

 

do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen 
provést srážku podle odstavců 1 a 2. Pokud je plátce povinen podat daňové přiznání 
v průběhu zdaňovacího období, je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému 
správci daně nejpozději do termínu pro podání tohoto daňového přiznání. Tuto skutečnost 
s výjimkou příjmů podle § 6 odst. 4 týkající se pouze zahraničních subjektů je současně 
povinen oznámit správci daně v hlášení. Správce daně může plátce daně na základě jeho 
žádosti zprostit v odůvodněných případech povinnosti podat hlášení. Srážka daně se provádí 
ze základu daně stanoveného podle § 36. 

(4) Daňová povinnost poplatníka, pokud jde o příjmy nebo zálohy na ně, z nichž je 
srážena daň, se považuje za splněnou řádným a včasným provedením srážky daně, kromě 
příjmů uvedených 
a) v § 36 odst. 2 písm. p) o), pokud poplatník 

1. podepíše za období, za které byla ve zdaňovacím období z těchto příjmů daň sražena, 
dodatečně prohlášení k dani (§ 38k odst. 7), 

2. zahrne příjmy uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání podaného za zdaňovací 
období, ve kterém mu tyto příjmy plynou, 

b) v § 36 odst. 6, 
c) v § 36 odst. 8. 

 (5) Neprovede-li plátce daně srážku daně vůbec, popřípadě provede-li ji v nesprávné výši 
nebo sraženou daň včas neodvede, bude na něm vymáhána jako jeho dluh. U příjmů 
uvedených v § 36 odst. 8 se použije obdobně § 38e odst. 9 věta třetí. 

(6) Správce daně může plátci daně stanovit pro úhradu daně vybírané srážkou lhůtu delší. 
(7) Na základě žádosti poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 vydá správce 

daně plátce "Potvrzení o sražení daně". O potvrzení může poplatník požádat i prostřednictvím 
plátce. Obdobně postupuje právní nástupce poplatníka. 

(8)Poplatníkovi, kterému plátce daně z příjmů ze závislé činnosti srazí daň vyšší, než je 
stanoveno, vrátí plátce daně nesprávně sraženou částku, pokud neuplynuly 3 roky od konce 
lhůty, ve které byl plátce daně povinen podat vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou 
podle zvláštní sazby daně a pokud poplatník nevyužil postup uvedený v § 36 odst. 7 a 8. 
Poplatníkovi, kterému plátce daně z příjmů ze závislé činnosti nesrazil daň ve stanovené výši, 
může ji srazit dodatečně, pokud neuplynuly 2 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování 
daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. 

(9)Plátce daně je povinen podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně 
z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Lhůtu stanovenou pro podání tohoto 
vyúčtování nelze prodloužit. 

(10) Pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně bankami, spořitelními a úvěrovými 
družstvy nebo pojišťovnami je jejich pobočka nebo organizační jednotka, kde k vybírání této 
daně dochází, pokud jsou zde k dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky a její 
kontroly, plátcovou pokladnou39g). 
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K ČÁSTI ŠESTÉ 
Platné znění částí zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§3b 

Ustanovení § 3 odst. 2 a § 3a se nepoužijí na smlouvy uvedené v § 1840 písm. a) až g) a), b), 
d) až g), i) a j) a v § 1852 občanského zákoníku. 

 
§ 23 

Dozor nad ochranou spotřebitele 
(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká 

obchodní inspekce16), s výjimkou dozoru podle odstavců 2, 3, 4, 7 až 11, 15 a 16. 

(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká 
obchodní inspekce16), s výjimkou dozoru podle odstavců 2 až 4, 7 až 11, 15 až 17. 

(2) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, 
§ 9, 14a a 17 na úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků provádí Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce17). 

(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, 
§ 9, § 10 odst. 1 a 3, § 14a a 17, pokud jde o prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou 
upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, provádějí krajské hygienické stanice18).  

(4) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, 
§ 9, 14a a 17 na úseku veterinární péče provádějí Státní veterinární správa, krajské veterinární 
správy a Městská veterinární správa v Praze19). 

(5) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 
v oblasti obchodu a služeb21) provádějí též obecní živnostenské úřady, příslušné podle 
umístění provozovny. Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, provádějí 
dozor obecní živnostenské úřady podle místa realizované činnosti. 

(6) Inspektor České obchodní inspekce nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 
který provedl dozor na trhu podle tohoto zákona a zjistil výrobky, které naplňují znaky 
porušení ustanovení § 8, a bylo-li prokázáno, že se jedná o výrobky nebo zboží, vůči nimž 
celní úřad vykonává působnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, je 
oprávněn takovéto výrobky nebo zboží zajistit. Zjištění a zajištěné výrobky nebo zboží 
postoupí celnímu úřadu. 

(7) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 8, § 9, § 10 odst. 1 
písm. a) a § 10 odst. 5 až 7, § 11, 12 a 14a na úseku střelných zbraní, a střeliva provádí Český 
úřad pro zkoušení zbraní a střeliva25). 

(8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 vykonává 
Česká národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího 
postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají 
na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky. 

(9) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b a § 8 na úseku léčiv 
provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv 27). 

(10) Při výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní praktikou 
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podle tohoto zákona, se postupuje podle zákona o regulaci reklamy28). 
(11) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 6, 12 a 14 na úseku 

podnikání v energetických odvětvích provádí Energetický regulační úřad. 
(12) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo 

požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se 
zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky 
obsahující tyto kůže29), nejedná-li se o surové kočičí a psí kůže. 

(13) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo 
požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, který upravuje názvy 
textilních vláken a související označování materiálového složení textilních výrobků31). Postup 
při provádění dozoru se řídí též přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se 
stanoví požadavky na dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh32). 

(14) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností vyplývajících 
z ustanovení občanského zákoníku upravujících spotřebitelskou smlouvu, ve které se za 
úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby30). 

(15) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až 5b, § 6, § 8, § 9, § 11 až 
14, § 15 až 16 a v § 19 na úseku služeb elektronických komunikací a poštovních služeb 
provádí Český telekomunikační úřad. 

(16) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem u profese 
vykonávané členem profesní komory s povinným členstvím provádí příslušný orgán 
stanovený zvláštním právním předpisem a zjištěné porušení postihuje podle zvláštního 
právního předpisu, s výjimkou profesí v oblasti finančních služeb, kde je k dozoru příslušná 
Česká národní banka. 

(17) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3, § 3a, § 4 až 6, § 9, § 11, 
§ 11a, § 13, § 16 a § 19 při provozování hazardních her provádí celní úřady. 
____________________ 

16) Zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. 

17) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

18) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

9) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

21) § 43 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ze znění pozdějších předpisů. 

25) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

27) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 

28) Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do 

Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže. 

30) § 1852 až 1867 občanského zákoníku. 

31) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování 

materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES 

a 2008/121/ES. 

32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor 

nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. 
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K ČÁSTI SEDMÉ 
Platné znění částí zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 5j 

 Hazardní hry 
(1) Reklama na hazardní hru podněcující k účasti na hazardní hře nesmí obsahovat 

sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních 
prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné 
činnosti. 

(2) Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na nezletilé, a to zejména v 
podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové 
osoby převážně oslovují.  

(3) Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti nezletilých na 
hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje: 
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“.“. 

§ 6b 
(1) Zpracovatel odpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu, byla-li zpracována pro jeho 

vlastní potřebu. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické 
osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně, 
není-li dále stanoveno jinak. 

(2) Šiřitel odpovídá za způsob šíření reklamy podle tohoto zákona a za šíření reklamy na 
loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního 
předpisu39) hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona 
upravujícího hazardní hry. Šiřitel je povinen oznámit osobě, která prokáže oprávněný 
zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy. 

(3) Zadavatel se zprostí odpovědnosti za obsah šířené reklamy, který je v rozporu se 
zákonem, prokáže-li, že zpracovatel nedodržel při jejím zpracování jeho pokyny, a v důsledku 
toho je obsah této reklamy v rozporu se zákonem. Zpracovatel se nemůže zprostit 
odpovědnosti za obsah šířené reklamy poukazem na její zadání zadavatelem, ledaže by se 
jednalo o údaje, jejichž pravdivost není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilí. 

(4) Příjemce příspěvku podle § 1 odst. 4 odpovídá za jeho využití v souladu s tímto 
zákonem. 
____________________ 

39) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 7 

Dozor nad dodržováním zákona 
Orgány příslušnými k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen "orgán 

dozoru") jsou 
a) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání3a) pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním 

vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a pro sponzorování 
v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, 
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b) Státní ústav pro kontrolu léčiv29) pro reklamu na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně 
a buňky a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a), 

c) Ministerstvo zdravotnictví30) pro reklamu na zdravotní služby a sponzorování v této oblasti, 
s výjimkou působnosti podle písmena a), 

d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský26a) pro reklamu na přípravky na ochranu 
rostlin, s výjimkou působnosti podle písmena a), 

e) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv31) pro reklamu na veterinární 
léčivé přípravky, s výjimkou působnosti podle písmena a), 

f) Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými 
prostředky10a) podle zvláštního právního předpisu32), 

g) Státní zemědělská a potravinářská inspekce pro výživové nebo zdravotní tvrzení podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie o výživových a zdravotních tvrzeních21a) a pro 
zavádějící informaci užitou v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům38) v reklamě na potraviny, včetně 
sponzorování, s výjimkou působnosti podle písmena a), 

h) Celní úřady pro zákaz šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry39) a sponzorování v této 
oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a)  

h) celní úřady pro reklamu, propagaci nebo podporu hazardních her zakázaných podle 
zákona upravujícího hazardní hry, a sponzorování v této oblasti, s výjimkou 
působnosti podle písmene a), 

i) krajské živnostenské úřady32a) v ostatních případech. 

§ 8  
(1) Fyzická osoba se jako šiřitel dopustí přestupku tím, že  

a) neoznámí osobě, která prokáže oprávněný zájem podle § 6b odst. 2, kdo je zadavatelem 
nebo zpracovatelem,  
b) šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 

písm. a), b), d) nebo e) zakázány,  
c) poruší povinnost odlišit způsob šíření informace o výrobku nebo službě od způsobu šíření 

informace o tabákovém výrobku podle § 3 odst. 3, nebo šíří reklamu na tabákové výrobky 
jinak, než je uvedeno v § 3 odst. 4,  

d) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků podle 
§ 3 odst. 7 nebo u humánních léčivých přípravků podle § 5a odst. 4,  

e) šíří vůči veřejnosti reklamu na veterinární léčivé přípravky, která je v rozporu s § 5h,  
f) šíří reklamu na střelné zbraně a střelivo v rozporu s § 6,  
g) šíří reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a,  
h) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě,  
i) v rozporu s § 5b odst. 1 šíří prostřednictvím komunikačních prostředků reklamu na humánní 

léčivé přípravky, která je zaměřena na odborníky, aniž by tyto prostředky byly určeny jen 
pro odborníky, jichž se reklama na humánní léčivé přípravky týká,  

j) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4,  
k) poruší povinnost stanovenou pro šíření reklamy na počáteční kojeneckou výživu podle § 5e 
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odst. 1,  
l) šíří reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního 

právního předpisu39), nebo 
m) v rozporu s § 7a odst. 4 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje 

o osobě, která u něj šíření reklamy objednala. 
  (2) Fyzická osoba jako zadavatel reklamy se dopustí přestupku tím, že  
a) zadá reklamu, která je podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1 zakázána nebo je 
v rozporu s § 3 odst. 5,  
b) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy v § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4, 

§ 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, 
§ 5d, § 5e odst. 1, § 5f, § 5g, § 5h, § 5i nebo § 5j,  

c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu uvedené v § 2 odst. 2 nebo § 2a, nebo  
d) neuchová ukázku (kopii) každé reklamy podle § 7a odst. 1 nebo bezplatně nezapůjčí kopii 

reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou nebo nesplní povinnost podle § 7a 
odst. 2.  

 (3) Fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí přestupku tím, že 
a) zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1, 
b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zpracuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, 
c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a, 
d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, 

§ 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 
nebo 2, § 5d, § 5e odst. 1, § 5f, § 5g, § 5h nebo § 5i, 

e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5, nebo 
f) v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje 

o zadavateli reklamy a šiřiteli reklamy. 
 (4) Odborník se dopustí přestupku tím, že vyžaduje nebo přijímá výhody, které jsou 

podle § 5b odst. 4 zakázané nebo které jsou v rozporu s § 5b odst. 5.  
 (5) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j) nebo podle odstavce 4, 
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo m), odstavce 2 písm. d) 

nebo podle odstavce 3 písm. f), 
c) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), k) 

nebo l), odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 písm. a), b), c), d) nebo e).  
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč. 

§ 8a 
 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako 

šiřitel  
a) neoznámí osobě, která prokáže oprávněný zájem podle § 6b odst. 2, kdo je zadavatelem 

nebo zpracovatelem,  
b) šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 
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písm. a), d) nebo e) zakázány, 
c) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě, 
d) poruší povinnost odlišit způsob šíření informace o výrobku nebo službě od způsobu šíření 

informace o tabákovém výrobku podle § 3 odst. 3 nebo šíří reklamu na tabákové výrobky 
jinak, než je uvedeno v § 3 odst. 4,  

e) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků podle 
§ 3 odst. 7 nebo u humánních léčivých přípravků podle § 5a odst. 4,  

f) šíří reklamu na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky komunikačními 
prostředky, které nejsou určeny převážně pro tyto odborníky,  

g) poruší povinnosti obchodního zástupce podle § 5b odst. 3,  
h) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4,  
i) poskytne vzorky humánních léčivých přípravků v rozporu s § 5b odst. 7,  
j) poruší povinnost stanovenou pro šíření reklamy na počáteční kojeneckou výživu podle § 5e,  
k) šíří reklamu na střelné zbraně a střelivo v rozporu s § 6,  
l) šíří reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a odst. 2 nebo 3,  
m) šíří vůči veřejnosti reklamu na veterinární léčivé přípravky, která je v rozporu s § 5h, 
n) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) šíří reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, 
o) šíří reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního 

právního předpisu39) hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle 
zákona upravujícího hazardní hry, nebo 

p) v rozporu s § 7a odst. 4 na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené nesdělí údaje 
o osobě, která u něj šíření reklamy objednala.  

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zadavatel dopustí správního deliktu 
tím, že 
a) zadá reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1, 
b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zadá reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, 
c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a, 
d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, 

§ 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 
nebo 2, § 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, § 5h nebo § 5i, § 5i nebo § 5j, 

e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5, 
f) v rozporu s § 7a odst. 1 neuchová ukázku (kopii) každé reklamy nebo bezplatně nezapůjčí 

kopii reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou, 
g) nesplní povinnost podle § 7a odst. 2, 
h) zadá reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh27a), 
i) zadá reklamu na potraviny, ve které jsou uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení 

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se 
potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a), nebo 
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j) zadá reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícím poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům38). 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí správního 
deliktu tím, že 

a) zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1 nebo je 
v rozporu s § 5j, 

b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zpracuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, 
c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a, 
d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 

odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c 
odst. 1 nebo 2, § 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, § 5h nebo § 5i, 

e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5, 
f) v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje 

o zadavateli reklamy nebo o šiřiteli reklamy, 
g) zpracuje reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh27a), 
h) zpracuje reklamu na potraviny, ve které jsou uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení 

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se 
potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a), nebo 

i) zpracuje reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky stanovené přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům38). 

 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že  
a) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4,  
b) poskytuje bezplatně pohoštění a ubytování v rozporu s § 5b odst. 5,  
c) vyžaduje nebo přijímá v souvislosti s reklamou humánních léčivých přípravků výhody, 

které jsou zakázané podle § 5b odst. 4 nebo které jsou v rozporu s § 5b odst. 5, nebo  
d) poruší zákaz sponzorování podle § 3.  

 (5) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta  
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),  
b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), j), 

k), l) nebo m),  
c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) nebo o)  

 (6) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta  
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. f) nebo g),  
b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), c), d), e), h), i) nebo j),  
c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b).  

 (7) Za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta  
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a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. f), 
b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. a), c), d), e), g), h) nebo i),  
c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. b).  

 (8) Za správní delikt podle odstavce 4 se uloží pokuta  
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a) nebo b),  
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. c),  
c) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. d).  

 (9) Za správní delikty podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 5 000 Kč v blokovém 
řízení, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno, nestačí domluva a obviněný ze správního 
deliktu je ochoten pokutu zaplatit. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. 
Pověřený pracovník orgánu dozoru je oprávněn uloženou pokutu vybrat. K jejímu uložení 
a vybrání použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení 
o přestupcích.  
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K ČÁSTI OSMÉ 
Platné znění částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 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 
příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy: 
1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou částky, která se 

považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební 
účely podle 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, 

2. příjmy ze samostatné činnosti podle 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 o daních z příjmů, 
4. ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v loteriích, sázkách a 

jiných podobných  hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen 
z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících 
omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže anebo 
příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání 
mezi poškozeným a pojistitelem, 

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 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZTC6ZPW)



-51- 

 

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 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 (péče), 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 
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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, 
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 
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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, 
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 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, 
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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. 
____________________  

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. 

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. 

3b) § 61 odst. 4 a § 131 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb. 

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

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

3d) § 7 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě. 

3d) Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 

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

3f) § 117 a 118 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění zákona č. 254/2002 Sb. 

§ 102 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., ve znění zákona č. 436/2004 Sb. 

3g) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých 

k dosavadní práci, ve znění vyhlášky č. 405/2003 Sb. 

3h) 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. 

3i) Například § 192 zákoníku práce. 

3i) Například § 192 zákoníku práce. 

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

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

31) § 35 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

38) § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 
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K ČÁSTI DEVÁTÉ 
Platné znění částí zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně 

některých souvisejících zákonů, 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 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. 

(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 
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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) oznámit věznici změnu zdravotní pojišťovny a změnu osobních či rodinných údajů, které 

nahlásil při přijetí do výkonu trestu, 
o) podrobit se vyšetření ke zjištění, zda užil návykovou látku, a v případě, že se prokáže 

přítomnost návykové látky, uhradit náklady na toto vyšetření, 
p) dodržovat zákaz kouření v místech, kde je to vzhledem k možnému ohrožení zdraví 

nekuřáků nebo z protipožárních důvodů ředitelem věznice zakázáno, 
r) během osmihodinové doby určené ke spánku dodržovat noční klid. 

 (3) Odsouzeným je zakázáno 
a) navazovat styky s jinými osobami v rozporu s tímto zákonem nebo s pokynem vydaným na 

základě tohoto zákona, 
b) vyrábět, přechovávat a konzumovat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, 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 anebo poškodit zdraví, 

c) přechovávat a rozšiřovat tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, 
rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí směřující 
k potlačení práv a svobod člověka, násilí a hrubost, tiskoviny nebo materiály obsahující 
popis výroby a použití jedů, výbušnin, zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály 
obsahující popis výroby návykových látek, 

d) hrát hry o peníze, věci, služby nebo o jiné úkony; účastnit se loterií a jiných podobných 
her,11) hazardních her, 

e) 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, 

f) předstírat poruchu zdraví nebo se úmyslně poškozovat na zdraví, 
g) bez souhlasu Vězeňské služby prodávat, směňovat a darovat věci, které má v držení ve 

věznici. 
 (4) Vůči odsouzenému, který neoprávněně odmítá plnit své povinnosti a k nápravě 

nestačí výzva nebo napomenutí, užije Vězeňská služba v nezbytném rozsahu prostředky 
povolené zákonem. 
__________________ 
10) Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

11) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
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K ČÁSTI DESÁTÉ 
Platné znění částí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 113 

Zvláštní ustanovení 
Tabákové výrobky nesmí být výhrou v loterii nebo v podobné sázkové hře. 62) 

____________________  
62) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 135zj 

Správní delikt proti předmětu výhry v loterii a jiné podobné hře 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že učiní 

tabákové výrobky předmětem výhry v loterii nebo jiné podobné hře. 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 2 000 000 Kč. 
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K ČÁSTI JEDENÁCTÉ 
Platné znění části zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 51 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 
(1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na odpočet 

daně osvobozena tato plnění: 
a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52), 
b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53), 
c) finanční činnosti (§ 54), 
d) penzijní činnosti (§ 54a), 
e) pojišťovací činnosti (§ 55), 
f) dodání nemovité věci (§ 56), 
g) nájem nemovité věci (§ 56a), 
h) výchova a vzdělávání (§ 57), 
i) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58), 
j) sociální pomoc (§ 59), 
k) provozování loterií a jiných podobných hazardních her (§ 60), 
l) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61), 
m) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 

daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62). 
(2) U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká 

povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí 
úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Plnění osvobozená od daně bez nároku na 
odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém 
vznikla povinnost přiznat toto plnění. Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně 
podle odstavce 1 se postupuje podle § 36. Při opravě hodnoty plnění osvobozených od daně 
podle odstavce 1 se postupuje podle § 42. 

§ 60 

Provozování loterií a jiných podobných her 
Provozováním loterií a jiných podobných her se pro účely tohoto zákona rozumí 

provozování loterií a jiných podobných her,48) s výjimkou služeb souvisejících s jejich 
provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami. 

§ 60 
Provozování hazardních her 

Provozováním hazardních her se pro účely tohoto zákona rozumí provozování 
hazardních her podle zákona upravujícího hazardní hry, s výjimkou služeb souvisejících 
s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami. 
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____________________  
48) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
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K ČÁSTI DVANÁCTÉ 
Platné znění části zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,  

s vyznačením navrhovaných změn ke dni vyhlášení zákona 
 
Položka 21 
Přijetí žádosti o 
 a) vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry  Kč 5 000 

 b) změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry  Kč 3 000 

Položka 21 
Přijetí žádosti o  
a) vydání základního povolení k provozování hazardní hry  Kč 5 000  
b) změnu základního povolení k provozování hazardní hry, týká-li se tato změna 

hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování 
          Kč 3 000 

c) povolení k umístění herního prostoru      Kč 4 000  
d) změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, 

k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování Kč 2 500 
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K ČÁSTI TŘÍNÁCTÉ 
Platné znění částí zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 55 

Mlčenlivost 
(1) Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi, zaměstnanci státu, zaměstnanci městské 

části hlavního města Prahy určené Statutem hlavního města Prahy zařazení do úřadu městské 
části, zaměstnanci krajů a zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do Magistrátu hlavního 
města Prahy jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při 
rozhodování o dávkách nebo v přímé souvislosti s ním, pokud se dále nestanoví jinak. Tato 
povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou 
být zaměstnanci uvedených orgánů zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, 
a to písemně s uvedením rozsahu a účelu. 

(2) Údaje týkající se příjemců dávky, společně posuzovaných osob, státních orgánů nebo 
dalších fyzických nebo právnických osob, které se orgány uvedené v odstavci 1 při své 
činnosti dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak zvláštní právní předpis40); jinak 
mohou tyto údaje sdělit jiným subjektům jen se souhlasem příjemce dávky, společně 
posuzované osoby, státního orgánu nebo dalších fyzických nebo právnických osob. 

(3) Orgány uvedené v odstavci 1 jsou povinny na žádost poskytovat 
a) orgánům sociálního zabezpečení41) údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění 
a orgánům nemocenského pojištění67) údaje potřebné pro provádění nemocenského pojištění; 
těmto orgánům sdělují rovněž údaje potřebné pro plnění úkolů vyplývajících z práva 
Evropských společenství a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti 
důchodového pojištění a nemocenského pojištění, 
b) ministerstvu, krajským pobočkám Úřadu práce, obecním úřadům, krajským úřadům 
a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí údaje potřebné pro účely sociálně-právní 
ochrany dětí42), 
c) správcům daně z příjmů43) údaje potřebné k vyměření a vymáhání daní, 
d) zdravotním pojišťovnám44) údaje potřebné pro stanovení pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, 
e) krajským pobočkám Úřadu práce45), 
f) orgánům činným v trestním řízení46) údaje potřebné pro trestní řízení, 
g) soudům a správním orgánům údaje potřebné pro soudní řízení a správní řízení, 
h) orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisu47) ke kontrole činností orgánů 
uvedených v odstavci 1 údaje potřebné k provádění této kontroly, 
i) Českému statistickému úřadu údaje potřebné pro vedení statistických registrů, s výjimkou 
údajů týkajících se jednotlivých osob., 

j) Ministerstvu financí údaje potřebné pro vedení rejstříku fyzických osob vyloučených 
z účasti na hazardních hrách podle zákona upravujícího hazardní hry. 

(4) Krajské pobočky Úřadu práce 
a) ministerstvu poskytovat informace v případech vyřizování stížností a zobecněné informace 
a souhrnné údaje, s výjimkou jmenných údajů, které orgán pomoci v hmotné nouzi získá při 
své činnosti; tím není dotčena povinnost podle odstavce 1, 
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b) na žádost poskytovat orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisu47) ke 
kontrole činnosti orgánů pomoci v hmotné nouzi informace potřebné k provádění této 
kontroly, 
c) na žádost osoby, která je příjemcem dávky nebo společně s ním posuzovanou osobou, nebo 
zákonného zástupce anebo opatrovníka této osoby, vydat pro účely stanovené zvláštním 
právním předpisem48) potvrzení o tom, že daná osoba je příjemcem dávky nebo společně 
s ním posuzovanou osobou. 

(5) Povinnost mlčenlivosti stanovená v odstavcích 1 a 2 platí obdobně pro zaměstnance 
obcí zařazené do pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
a pro zaměstnance státu zařazené k výkonu práce v újezdních úřadech, jde-li o skutečnosti, 
s kterými se seznámili při výkonu činností sociální práce podle § 64 odst. 3. Pověřené obecní 
úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady jsou povinny na žádost 
poskytovat orgánům pomoci v hmotné nouzi potřebné údaje pro účely rozhodování o dávkách 
a pro účely odvolacího řízení.  

(6) Zobecněné informace a souhrnné údaje, které ministerstvo a orgány pomoci v hmotné 
nouzi získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných údajů využívány 
zaměstnanci těchto orgánů při vědecké, publikační a pedagogické činnosti nebo ministerstvem 
pro analytickou a koncepční činnost. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZTC6ZPW)



-63- 

 

 
K ČÁSTI ČTRNÁCTÉ 

Platné znění částí zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 2 

Povinné osoby  
(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) úvěrová instituce, kterou je 
1. banka, 
2. spořitelní a úvěrní družstvo, 

b) finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je 
1. centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných 

papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci 
investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů4), 

2. organizátor trhu s investičními nástroji, 
3. osoba s povolením k poskytování investičních služeb5) s výjimkou investičního 

zprostředkovatele6), 
4. investiční společnost, samosprávný investiční fond, hlavní administrátor investičního 

fondu, penzijní společnost a penzijní fond, 
5. platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce 

elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu3), 
6. osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček anebo 

k obchodování s nimi, 
7. osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček, 
8. pojišťovna, zajišťovna, pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor 

pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního 
pojištění7), s výjimkou pojišťovacího zprostředkovatele, u něhož pojišťovna nese 
odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností, 

9. osoba, která vykupuje dluhy a pohledávky a obchoduje s nimi, 
10. osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle devizového zákona, 
11. osoba neuvedená v bodech 1 až 10, oprávněná k provádění nebo zprostředkování 

platebních služeb nebo poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané 
peněžní částky, 

12. osoba oprávněná k poradenské činnosti pro podnikatele ve věcech kapitálové 
struktury, průmyslové strategie nebo k poradenství a službám v oblasti fúzí a koupě 
obchodních závodů9), 

13. osoba poskytující služby peněžního makléřství, 
14. osoba poskytující služby úschovy cenností,  

c) držitel povolení k provozování sázkových her v kasinu podle zákona o loteriích a jiných 
podobných hrách, 

c) držitel povolení k umístění herního prostoru podle zákona upravujícího hazardní hry, 
d) osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi, 
e) auditor, daňový poradce a účetní, 
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f) soudní exekutor při provádění další činnosti exekutora podle exekučního řádu a při úschově 
peněz, cenných papírů nebo jiného majetku, 

g) notář při úkonech v rámci notářské úschovy8) anebo advokát nebo notář při úschově peněz, 
cenných papírů nebo jiného majetku svého klienta, anebo jestliže klientem požadované 
služby mají spočívat nebo spočívají v jednání jménem klienta nebo na jeho účet při 

1. obstarávání koupě nebo prodeje nemovitosti nebo obchodního závodu9) anebo jeho 
části, 

2. správě peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku svého klienta, 
včetně jednání jménem klienta nebo na jeho účet v souvislosti se zřízením účtu 
u úvěrové instituce nebo zahraniční úvěrové instituce anebo účtu cenných papírů 
a správou takového účtu, 

3. zakládání, řízení nebo provozování obchodní společnosti, podnikatelského seskupení 
nebo jiného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou 
osobu či nikoliv, jakož i získávání a shromažďovaní peněžních prostředků nebo 
jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládání takového 
subjektu, nebo 

4. inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech prováděných při 
bezhotovostním i hotovostním platebním styku, anebo jakémkoli jiném jednání, které 
směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá,  

h) osoba nenaplňující znaky podle písmen a) až g), poskytující jiné osobě služby, které 
spočívají v 

1. zakládání právnických osob, 
2. jednání jménem právnické osoby, anebo jiná osoba v obdobném postavení, pokud 

výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením a správou právnické 
osoby, 

3. poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro jinou 
právnickou osobu, 

4. jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností, jejíž 
cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a která podléhá 
požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropských 
společenství, nebo 

5. jednání jejím jménem nebo na její účet při činnostech uvedených v písmenu g),  
i) osoba, která poskytuje služby uvedené v písmenu h) v rámci svěřeneckého vztahu nebo 

jiného obdobného smluvního vztahu podle cizího právního řádu, 
j) osoba oprávněná k obchodování s kulturními památkami10) nebo s předměty kulturní 

hodnoty11) nebo ke zprostředkování takových obchodů, 
k) osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových 

obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy, 
l) národní správce rejstříku obchodování s povolenkami podle zákona o podmínkách 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů27) (dále jen „národní správce“). 
(2) Povinnou osobou je rovněž 

a) zahraniční právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1, která na území České 
republiky působí prostřednictvím své pobočky, organizační složky nebo provozovny, a to 
v rozsahu činnosti touto pobočkou, organizační složkou nebo provozovnou vykonávané, 

b) na území České republiky působící zahraniční osoba, pokud jako podnikatel vykonává 
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činnosti uvedené v odstavci 1, 
c) Středisko cenných papírů, 
d) podnikatel, který není uveden v odstavci 1, jestliže přijímá platbu v hotovosti v hodnotě 

15 000 EUR nebo vyšší, 
e) právnická osoba, která není podnikatelem, pokud je oprávněna poskytovat jako službu 

některou z činností uvedených v odstavci 1, nebo pokud přijímá platbu v hotovosti 
v hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší. 

(3) Povinnou osobou není, s výjimkou osoby uvedené v odstavci 2 písm. d) a e), osoba, 
která činnosti uvedené v odstavci 1 nevykonává jako předmět svého podnikání. 

§ 35 

Výkon správního dozoru 
(1) Dozorčím úřadem pro správní dozor nad plněním povinností stanovených tímto 

zákonem povinnými osobami je ministerstvo, které současně kontroluje, zda nedochází 
k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu povinnými osobami. 
Kontrolu plnění povinností stanovených tímto zákonem dále provádí  
a) Česká národní banka u povinných osob, vůči nimž vykonává dohled21), 
b) správní úřady s působností nad dodržováním zákona o loteriích a jiných podobných hrách 

u držitelů povolení k provozování sázkových her uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), 

b) správní úřady s působností nad dodržováním zákona upravujícího hazardní hry u 
držitelů povolení k umístění herního prostoru uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), 

c) Česká obchodní inspekce u povinných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. j) a k). 
(2) Ministerstvo dále vykonává kontrolu plnění povinností podle přímo použitelného 

předpisu Evropských společenství, kterým se stanoví povinnost doprovázet převody 
peněžních prostředků informacemi o plátci20); Česká národní banka vykonává kontrolu plnění 
povinností podle uvedeného předpisu u povinných osob, vůči nimž vykonává dohled21).  

(3) Ministerstvo poskytuje ostatním dozorčím úřadům informace z vlastní činnosti 
potřebné pro výkon správního dozoru nebo dohledu. 

(4) Ostatní dozorčí úřady poskytnou ministerstvu na vyžádání písemná stanoviska nebo 
jinou požadovanou součinnost. 

(5) Pokud dozorčí úřad uvedený v odstavci 1 písm. a) až c) zjistí skutečnosti, které by 
mohly souviset s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu, bez 
odkladu o tom informuje ministerstvo a sdělí mu současně všechny informace v rozsahu 
uvedeném v § 18 odst. 2. 
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K ČÁSTI PATNÁCTÉ 
Platné znění částí zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 41 

Vstup do živnostenské provozovny 
(1) Policista je při plnění konkrétního úkolu policie oprávněn vstupovat v živnostenské 

provozovně do prostor, u kterých lze mít důvodně za to, že se v nich zdržují fyzické osoby, a 
to i po skončení prodejní nebo provozní doby. Tím není dotčena úprava vstupu do obydlí, 
jiného prostoru nebo na pozemek. 

(2) Nelze-li jinak dosáhnout splnění konkrétního úkolu policie, je policista oprávněn za 
účelem vstupu do živnostenské provozovny tuto provozovnu otevřít nebo jiným způsobem si 
do ní zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly. 

§ 41 

Oprávnění ke vstupu 
(1) Policista je při plnění úkolu policie oprávněn vstupovat v živnostenské 

provozovně, v herně, kasinu a dalších prostorách, kde jsou provozovány hazardní hry35), 
do prostor, u kterých lze mít důvodně za to, že se v nich zdržují fyzické osoby, a to i po 
skončení prodejní nebo provozní doby. 

(2) Policista je při plnění úkolu policie oprávněn vstupovat do živnostenské 
provozovny, do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to 
i po skončení prodejní nebo provozní doby, pokud  
a) je to nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku, nebo  
b) lze mít důvodně za to, že jsou zde osobě mladší 18 let prodávány nebo podávány 

1. alkoholické nápoje nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich požívání, nebo 
2. tabákové výrobky, tabákové potřeby, bylinné výrobky určené ke kouření, 

elektronické cigarety nebo jejich náhradní náplně nebo je zde této osobě jinak 
umožněno jejich užívání. 

(3) Policista je při plnění úkolu policie oprávněn vstupovat do herny, kasina 
a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo 
provozní doby, také tehdy, lze-li mít důvodně za to, že se zde hazardní hry účastní osoba 
mladší 18 let. 

(4) Každý je povinen umožnit policistovi vstup do míst podle odstavců 1 až 3. Tím 
není dotčena úprava vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek. 

(5) Nelze-li jinak dosáhnout splnění úkolu policie, je policista oprávněn za účelem 
vstupu do míst podle odstavců 1 až 3 tato místa otevřít nebo jiným způsobem si do nich 
zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly. 

_____________ 

35) Zákon č. ……/2015 Sb., o hazardních hrách. 
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K ČÁSTI ŠESTNÁCTÉ 
Platné znění částí zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 252 

Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hazardní hry 
(1) Kdo neoprávněně provozuje, organizuje, propaguje nebo zprostředkovává loterii nebo 

podobnou sázkovou hazardní hru, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo 
zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

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

§ 363 

Beztrestnost agenta 
(1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu (dále jen „agent“), 

který se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo organizovanou zločineckou 
skupinu podporuje, není pro trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle 
§ 361 odst. 1, 2 trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné 
činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 

(2) Policista plnící úkoly jako agent, který se účastní činnosti organizované zločinecké 
skupiny nebo jako člen organizované skupiny nebo některou takovou skupinu podporuje, není 
trestný pro trestné činy obchodování s lidmi (§ 168), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), 
porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), kuplířství (§ 189), šíření pornografie 
(§ 191), výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192), zneužití dítěte k výrobě 
pornografie (§ 193), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213), podílnictví (§ 214), 
legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), porušení 
povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), padělání a pozměnění peněz (§ 233), 
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), udávání 
padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní (§ 236), 
neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech 
k označení zboží (§ 244), padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely 
a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245), porušení zákazů v době 
nouzového stavu v devizovém hospodářství (§ 247), neoprávněného podnikání (§ 251), 
neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hazardní hry (§ 252), sjednání 
výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při 
zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletichy při veřejné dražbě (§ 258), 
porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení předpisů o kontrole 
vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží 
a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem 
bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení 
a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), zkreslení údajů a nevedení 
podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem (§ 267), nedovoleného 
ozbrojování (§ 279), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), 
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nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené 
výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), nedovolené 
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283), 
přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284), nedovoleného pěstování rostlin 
obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285), výroby a držení předmětu 
k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286), neoprávněného nakládání 
s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 
rostoucími rostlinami (§ 299), zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), přijetí úplatku 
(§ 331), podplacení (§ 332), nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2, organizování 
a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340), napomáhání k neoprávněnému 
pobytu na území republiky (§ 341), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348), jestliže se 
takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy organizované 
skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo spáchané ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny. 

(3) Beztrestným se nestává agent, který organizovanou zločineckou skupinu nebo 
organizovanou skupinu založil nebo zosnoval. 
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K ČÁSTI SEDMNÁCTÉ 
Platné znění částí zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 2 

Rozsah působnosti zákona 
(1) Tento zákon se nevztahuje na 

a) provádění činností, které provádí banka2) podle právního předpisu upravujícího činnost 
bank, a to i v případě, pokud je taková činnost prováděna jinou osobou podle jiného 
právního předpisu28), 

b) poskytování investiční služby včetně zařizování a uzavírání obchodů týkajících 
se investiční služby, organizování regulovaného trhu s investičními nástroji, vedení 
evidence investičních nástrojů, provádění činnosti hodnocení kvality investičního nástroje 
nebo účastníka kapitálového trhu a provozování vypořádacího systému podle jiného 
zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu3), 

c) organizování obchodů s komoditami a komoditními deriváty na komoditní burze27), 
d) shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného 

investování a činnosti depozitáře vztahující se k takovému shromažďování4), 
e) provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti5), 
f) provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů6), 
g) provozování činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění7), 
h) loterie, sázky a jiné podobné hry8), 

h) provozování hazardních her, 
i) služby elektronických komunikací9), 
j) rozhlasové a televizní vysílání10), 
k) uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a některých příslušníků jiných států podle jiného právního předpisu11). 
(2) Na činnosti uvedené v tomto odstavci se vztahují pouze ustanovení o jednotných 

kontaktních místech podle § 13 až 17; jedná se o 
a) služby právnických nebo fyzických osob, pokud mají povolení ke zprostředkování 

zaměstnání (agentury práce), spočívající ve zprostředkování zaměstnání formou dočasného 
přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu12), 

b) poskytování zdravotní péče13), 
c) činnost notářů14), 
d) činnost soudních exekutorů15), 
e) služby v dopravě16), 
f) sociální služby17). 

(3) Tímto zákonem nejsou dotčeny právní předpisy upravující 
a) podmínky vstupu a pobytu cizince na území České republiky a jeho vycestování z tohoto 

území podle jiného právního předpisu18), 
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b) práva a povinnosti upravené jinými právními předpisy a předpisy Evropských společenství 
o daních a poplatcích19). 

____________________  
2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 

znění pozdějších předpisů. 

5) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6) Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů. 

7) Zákon č. 248/2008 Sb., kterým se mění 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. 

8) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

9) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

10) Zákon č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých 

příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 

12) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

13) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

14) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

15) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

16) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 

17) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

18) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

19) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 

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

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

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení (EHS) č. 218/92. 

Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 77/388/EHS o společném systému daně z přidané 

hodnoty. 

27) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. 

28) Například zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti. 
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 K ČÁSTI OSMNÁCTÉ 
Platné znění částí zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 10 

Věcná působnost 
(1) Finanční úřad 

a) vykonává správu daní, 
b) provádí řízení o správních deliktech, 
c) převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu, 
d) přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem 

zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající, 
e) vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami, 
f) e) vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy, 
g) f) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy, 
h) g) vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají 

orgány finanční správy. 
(2) Finanční úřad vykonává 

a) finanční kontrolu, 
b) kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví 

a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů, 
c) kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich 

správě věcně příslušné jiné orgány. 
(3) Finanční úřad z pověření ministerstva 

a) přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů 
soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných 
svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy, 

b) vykonává působnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání 
některých finančních pohledávek, 

c) vykonává působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě 
daní. 

§ 11 

Specializovaný finanční úřad 
(1) Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty; tím není dotčena 

příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu. 
(2) Vybraným subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 000 000 
000 Kč, 

b) banka, včetně zahraniční banky, 
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c) spořitelní a úvěrní družstvo, 
d) pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, zajišťovna, 

pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, 
e) obhospodařovatel nebo administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního 

fondu, včetně investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, které 
obhospodařuje nebo jejichž administraci provádí, nemají-li právní osobnost, 

f) investiční fond nebo zahraniční investiční fond, má-li právní osobnost, depozitář 
investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu a hlavní podpůrce investičního 
fondu nebo zahraničního investičního fondu, 

g) penzijní společnost včetně všech jí obhospodařovaných fondů a včetně transformovaného 
fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnost provozuje penzijní připojištění, 

h) osoba provozující loterii nebo jinou podobnou hru, a to pro účely výkonu dozoru nad 
loteriemi a jinými podobnými hrami, 

i) h) člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty, 
1. je-li alespoň jeden z jejích členů subjektem podle písmen b) až g), 
2. dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek pro určení místní 

příslušnosti podle odstavce 6, a to až do okamžiku, kdy u posledního z členů této 
skupiny dojde ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 7. 

(3) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn čistého obratu podle právních 
předpisů upravujících účetnictví dosažený za zdaňovací období daně z příjmů. Obratem 
se rozumí též obrat dosažený právním předchůdcem. 

(4) Pro změnu, přechod a delegaci příslušnosti Specializovaného finančního úřadu 
se obdobně použijí ustanovení daňového řádu o změně, přechodu a delegaci místní 
příslušnosti, a to pro celý rozsah působnosti Specializovaného finančního úřadu. 

(5) Skutečnost, že se subjekt stane, nebo přestane být vybraným subjektem, se považuje 
za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu. 

(6) Dosažení obratu uvedeného v odstavci 2 písm. a) se považuje za změnu podmínek pro 
určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem druhého zdaňovacího 
období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém bylo 
tohoto obratu dosaženo. 

(7) Pokles obratu pod hranici uvedenou v odstavci 2 písm. a) se považuje za změnu 
podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem čtvrtého 
zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve 
kterém k tomuto poklesu obratu došlo. K tomuto poklesu obratu se nepřihlíží v případě, že 
před prvním dnem třetího zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím 
období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo, bude znovu dosažen obrat 
uvedený v odstavci 2 písm. a). 

(8) Specializovaný finanční úřad nevykonává správu daně z nemovitých věcí a daně 
z nabytí nemovitých věcí. 

(9) Stanoví-li jiný zákon, že Specializovaný finanční úřad vykonává určitou působnost 
jako jediný z finančních úřadů, je pro účely výkonu této působnosti příslušným i pro jiné než 
vybrané subjekty. 
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K ČÁSTI DEVATENÁCTÉ 
Platné znění částí zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie 

a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi),  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 24 

Zdroje a výdaje Fondu 
(1) Finančními zdroji Fondu jsou zejména 

a) poplatek z vysílání reklamy25), 
b) audiovizuální poplatky, 
c) správní poplatky podle tohoto zákona, 
d) příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů, 
e) příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se kterým je Fond příslušný hospodařit, 
f) úroky z prostředků Fondu uložených v bance, 
g) příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém 

průmyslu, 
h) příjmy z veřejných sbírek a loterií pořádaných ve prospěch Fondu a podpory 

kinematografie, 
i) příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena, 
j) příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, 

která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za 
výrobce17), 

k) příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob, 
l) dary, dědictví a odkazy pro Fond, 
m) odvody za porušení rozpočtové kázně32) včetně penále, 
n) dotace ze státního rozpočtu, 
o) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky a 
p) další zdroje stanovené jinými právními předpisy33). 

(2) Zůstatek finančních zdrojů Fondu ke konci kalendářního roku zůstává Fondu 
a převádí se do následujícího kalendářního roku; zůstatek zdrojů Fondu podle odstavce 1 
písm. n) a o) lze použít v následujících letech pouze na účel, na který byla dotace poskytnuta, 
a v souladu s odstavcem 3. 

(3) Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. a) až n) a odstavce 1 písm. p) se 
hradí poskytování podpory kinematografie podle okruhů podle § 31 a ostatní výdaje, včetně 
výdajů podle § 11 odst. 4, pokud nejsou pokryty ze státního rozpočtu. Z finančních zdrojů 
Fondu podle odstavce 1 písm. o) se hradí poskytování filmových pobídek. 
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K ČÁSTI DVACÁTÉ 
Platné znění částí zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně 

dalších souvisejících zákonů,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 1 

Předmět úpravy 
(1) Tento zákon upravuje postup a podmínky, za nichž správce daně spolupracuje 

s příslušnými orgány jiných států, a to 
a) v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daní1) ve 

vztahu k jinému členskému státu Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“), nebo 
b) na základě mezinárodní smlouvy v oblasti daní, která je součástí právního řádu České 

republiky (dále jen „mezinárodní smlouva“), ve vztahu ke státu nebo jurisdikci, s nimiž 
byla mezinárodní smlouva uzavřena (dále jen „smluvní stát“). 

 (2) Mezinárodní spolupráce při správě daní (dále jen „mezinárodní spolupráce“) se 
poskytuje nebo přijímá ve formě 
a) výměny informací na žádost, 
b) automatické výměny informací, 
c) výměny informací z vlastního podnětu, 
d) doručování písemností, 
e) účasti při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně, nebo 
f) provádění souběžných daňových kontrol. 

 (3) Informacemi se pro účely tohoto zákona rozumí informace, u nichž může správce 
daně důvodně předpokládat jejich význam pro správu daní. 

(4) Daní se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) daň z příjmů fyzických osob, 
b) daň z příjmů právnických osob, 
c) daň z nemovitých věcí, 
d) daň z nabytí nemovitých věcí, 
e) silniční daň, 

f) daň z hazardních her 
f) g) místní poplatek, 
g) h) peněžité plnění obdobného charakteru jako peněžité plnění podle písmen a) až f) g) 

uložené jiným členským státem nebo jeho územním nebo správním celkem, nebo 
h) i) peněžité plnění stanovené mezinárodní smlouvou s výjimkou povinných příspěvků na 

sociální pojištění. 
(5) Podle tohoto zákona se nepostupuje při 

a) vzájemné pomoci mezi příslušnými státy v trestních věcech, 
b) mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, nebo 
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c) zdaňování příjmu úrokového charakteru, pokud je postup upraven jiným právním 
předpisem. 
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	2. Salkoholické nápoje nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich požívání.

	S(3) Každý je povinen umožnit strážníkovi vstup do míst podle odstavců 1 a 2.
	PS22) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
	PS23) Zákon č. … /2015 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.“.

	§ 17c
	Oprávnění ke vstupu
	(1) Strážník je oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně, v herně, kasinu a dalších prostorách, kde jsou provozovány hazardní hryP27)P, v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.
	(2) Strážník je při plnění úkolu obecní policie oprávněn vstupovat do živnostenské provozovny, do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby, pokud
	a) je to nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku, nebo
	b) lze mít důvodně za to, že jsou zde osobě mladší 18 let prodávány nebo podávány
	1. alkoholické nápoje nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich požívání, nebo
	2. tabákové výrobky, tabákové potřeby, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo jejich náhradní náplně nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich užívání.

	(3) Strážník je při plnění úkolu obecní policie oprávněn vstupovat do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby, také tehdy, lze-li mít důvodně za to, že se zde hazardní hry úča...
	(4) Každý je povinen umožnit strážníkovi vstup do míst podle odstavců 1 až 3. Tím není dotčena úprava vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek.
	(5) Nelze-li jinak dosáhnout splnění úkolu obecní policie, je strážník oprávněn za účelem vstupu do míst podle odstavce 2 a 3 tato místa otevřít nebo jiným způsobem si do nich zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.
	P27) Zákon č. ...../2015 Sb., o hazardních hrách.
	§ 7
	Finančními zdroji Fondu jsou:
	a) výnosy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob v kultuře s výjimkou filmového průmyslu,
	b) výnosy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných subjektů,
	c) úvěry od právnických osob,
	d) úroky z návratných finančních výpomocí a půjček, poskytnutých Fondem žadatelům, a úroky z prostředků Fondu uložených v bance,
	e) splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých Fondem žadatelům,
	f) smluvní pokuty placené žadateli v případech, ve kterých prostředky Fondu nebyly použity podle stanovených podmínek (§ 10),
	g) dary a dědictví pro Fond,
	h) výnosy z veřejných sbírek Sa loteriíS organizovaných Fondem,
	i) sjednané podíly na příjmech z projektů, na které byly poskytnuty prostředky Fondu (§ 10),
	j) 50 % podíly z výnosů nájmu předmětů kulturní hodnoty a movitých a nemovitých kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření správce Fondu,
	k) výnosy z pohlednic, plakátů a dalších příležitostních tisků, vydávaných správcem Fondu,
	l) dotace ze státního rozpočtu,
	m) další zdroje stanovené zvláštními právními předpisy.

	§ 4
	Osvobození od daně
	(1) Od daně se osvobozuje
	b)  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 pro...
	1. prodeje těchto nemovitých věcí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku,
	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,

	c) 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 ...
	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,

	d) 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,

	e) 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,
	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,

	f) 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,
	g) 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 slosováníS, pokud se nejedná o spotřebitelskou loteriiS, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním, a to v hodno...

	h) 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 spo...
	3. příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,
	4. úroku ze státního dluhopisu vydaného v souvislosti s rehabilitačním řízením o nápravách křivd,

	i) 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 činno...
	j) 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 právn...
	k) 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,
	l) 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 těc...
	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,

	m) příjem z
	1. penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, 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 k...
	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. 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 do...

	n) plnění poskytovaná ozbrojenými silami žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné služběP3)P, vojákům v povinné a aktivní záloze povolaným k výkonu vojenské činné služby s výjimkou služného a zvláštního příplatku podle zvláštních právních předpisůP3a)P,
	o) 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),
	p) naturální plnění poskytované prezidentu republiky podle jiných právních předpisů a bývalému prezidentu republiky podle zákona upravujícího zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce,
	q) plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zákona upravujícího dobrovolnickou službu,
	r) plnění z vyživovací povinnosti,
	s) 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, ...
	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,
	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 čin...
	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...

	t) příspěvek fyzické osobě poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření
	u) 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 podl...
	v) 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 náhra...
	w) 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,
	x) 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 příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li d...
	y) příjem plynoucí z odpisu dluhu při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle zákona upravujícího insolvenci,
	z) 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,
	aa) 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 v cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulov...
	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...
	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 uko...
	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,...

	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 výdaj...
	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,
	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 podl...

	§ 10
	Ostatní příjmy
	(1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména
	a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem,
	b) příjmy z převodu
	c) příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní společnosti nebo z převodu družstevního podílu,
	d) příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému,
	e) přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky,
	f) podíl
	g) vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci, s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, podíl na majetku transformovaného družstva, vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kap...
	Sh) výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěží a slosování,
	h) výhry z hazardních her,
	ch) výhry z reklamních soutěží a reklamních slosování, ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže,
	i) příjmy, které společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti obdrží v souvislosti s ukončením účasti na veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti od jiné osoby než od veřejné obchodní společnosti nebo...
	j) příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání podle zvláštního právního předpisu,P131)
	k) příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem,
	l) příjem z výměnku,
	m) příjem obmyšleného ze svěřenského fondu,
	n) bezúplatný příjem.,
	o) příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo z rozpuštění obdobného fondu.
	(2) Příjmy podle odstavce 1, plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se zdaňují u jednoho z nich; obdobně se postupuje u příjmů plynoucích do společného jmění manželů. Příjmy plynoucí manželům z prodeje nebo převodu majetku nebo práva ve společ...
	(3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny
	a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč...
	Sb) výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisůSPS12)SPS nebo na základě obdobných předpisů vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor,
	b) výhry z
	1. tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč podle zákona upravujícího hazardní hry,
	2. hazardní hry provozované na základě ohlášení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebylo-li její provozování obecním úřadem zakázáno,
	3. hazardní hry provozované na základě základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo
	4. hazardní hry provozované na základě předpisů obdobných zákonu upravujícímu hazardní hry vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor,

	c) bezúplatné příjmy
	1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
	2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
	3. obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,
	4. nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč.

	(4) Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným v odstavci 1 vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Plynou-li příjmy podle od...
	(5)  U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl, a jde-li o věc nabytou bezúplatně, cena určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí. U příjmů z postoupení pohledáv...
	(6) U příjmů podle odstavce 1 písm. c), f) a g) se za výdaj považuje nabývací cena podílu. Výdajem není podíl na majetku družstva převedený v rámci transformace družstev podle zvláštního předpisuP13)P s výjimkou podílu nebo jeho části, který je náhrad...
	(7) Důchod podle občanského zákoníku se považuje za základ daně (dílčí základ daně) po snížení o částku pořizovací ceny rovnoměrně rozdělenou na období pobírání důchodu. Toto období se stanoví jako střední délka života účastníka podle úmrtnostních tab...
	(8) Příjmem podle odstavce 1 písm. f) a g) je také kladný rozdíl mezi oceněním majetku podle zvláštního právního předpisu1a) a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní korporace při zániku členství v obchodní korporaci, pokud je podíl na likv...
	(9) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, jsou vždy
	a) výsluhový příspěvek a odbytné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisůP3)P,
	b) plat prezidenta republiky a víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jeho funkce podle zvláštního právního předpisuP6g)P,
	c) renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu republiky podle zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.
	P____________________
	P1a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
	P2) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění p...
	P3) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb. Sb.
	PZákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
	P6g) Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitos...
	PS12) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
	P12a) Například nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvis...
	P13) Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
	P20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
	P131) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

	§ 20
	Základ daně a položky snižující základ daně
	(1) Pro stanovení základu daně platí ustanovení § 23 až 33 a ustanovení odstavců 2 až 6.
	(2) U poplatníka, u něhož dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně v průběhu likvidace i po jejím ukončení výsledek hospodaření upravený podle § 23 až 33.
	(3) Má-li dojít u investičního fondu ke změně jeho administrátora, je předchozí administrátor povinen tuto změnu oznámit správci daně nejpozději v den, kdy nastane.
	(4) U komanditní společnosti se základ daně stanovený podle § 23 až 33 snižuje o částku připadající komplementářům.
	(5) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní ...
	(6) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti.
	(7) Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby a profesní ko...
	(8) Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných s...
	(9) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí hodnoty bezúplatného plnění, kterou lze odečíst od základu daně podle odstavce 8, i část hodnoty bezúplatného plnění poskytnutého veřejnou obchodní společností na účely v...
	(10) Hodnota bezúplatného plnění poskytnutého komanditní společností na účely vymezené v odstavci 8 se rozděluje na komplementáře a komanditní společnost ve stejném poměru, v jakém se snižuje základ daně podle odstavce 4. U poplatníka, který je komple...
	(11) Základ daně snížený podle odstavců 7 a 8 a § 34 se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů.
	(12) Ustanovení odstavců 8 až 11 se použije i pro bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky...

	§ 22
	Zdroj příjmů
	(1) Za příjmy ze zdrojů na území České republiky se u poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 považují
	a) příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny,
	b) příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) s výjimkou příjmů uvedených v písmenu f) bodu 2, která je vykonávána na území České republiky nebo na palubách lodí či letadel, které jsou provozovány poplatníky uvedenými v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3,
	c) příjmy ze služeb s výjimkou provádění stavebně montážních projektů, příjmy z obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídicí a zprostředkovatelské činnosti a obdobných činností poskytovaných na území České republiky,
	d) příjmy z prodeje nemovitých věcí umístěných na území České republiky a z práv s nimi spojených,
	e) příjmy z užívání nemovitých věcí nebo bytů umístěných na území České republiky,
	f) příjmy
	1. z nezávislé činnosti, např. architekta, lékaře, inženýra, právníka, vědce, učitele, umělce, daňového či účetního poradce a podobných profesí, vykonávané na území České republiky,
	2. z osobně vykonávané činnosti na území České republiky nebo zde zhodnocované veřejně vystupujícího umělce, sportovce, artisty a spoluúčinkujících osob, bez ohledu na to, komu tyto příjmy plynou a z jakého právního vztahu,

	g) příjmy z úhrad od poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 a od stálých provozoven poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kterými jsou
	1. náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového vlastnictví, počítačových programů (software), výrobně technických a jiných hospodářsky využitelných poznatků (know-how),
	2. náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití práva autorského nebo práva příbuzného právu autorskému,
	3. podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních korporací a jiné příjmy z držby kapitálového majetku a část zisku po zdanění vyplácená tichému společníkovi. Za podíly na zisku se pro účely tohoto ustanovení považuje i ...
	4. úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů a obdobné příjmy plynoucí z jiných obchodních vztahů, z vkladů a z investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
	5. příjmy z užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky,
	6. odměny členů orgánů právnických osob bez ohledu na to, z jakého právního vztahu plynou,
	7. příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou v obchodním majetku stálé provozovny, investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, neuvedených pod písmenem h), majetkových práv registrovaných na ú...
	8. výhry Sv loteriích, sázkách a jiných podobných hráchS z hazardních her, výhry z reklamních soutěží a slosování, ceny z veřejných soutěží a ze sportovních soutěží,
	9. výživné a důchody,
	10. příjmy plynoucí společníkovi obchodní společnosti v souvislosti se snížením základního kapitálu,
	11. příjmy z úhrad pohledávky nabyté postoupením,
	12. sankce ze závazkových vztahů,
	13. příjmy ze svěřenského fondu,
	14. bezúplatné příjmy,

	h) příjmy z převodu podílů v obchodních korporacích, které mají sídlo na území České republiky,
	i) příjmy z prodeje obchodního závodu umístěného na území České republiky.
	(2) Stálou provozovnou se rozumí místo k výkonu činností poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 na území České republiky, např. dílna, kancelář, místo k těžbě přírodních zdrojů, místo prodeje (odbytiště), staveniště. Staveniště, místo prová...
	(3) Příjem společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní společnosti nebo společníka společnosti, který je daňovým nerezidentem, plynoucí z účasti v této obchodní korporaci nebo společnosti a z úvěrového finančního nástroje poskytn...
	(4) Příjmem podle odstavce 1 se rozumí i nepeněžní plnění přijaté poplatníkem.

	§ 24
	(1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy.P5)P Ve výdajích na dosažení, zajištění a u...
	(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také
	a) odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33),
	b) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2), s výjimkou uvedenou v písmenu c) a § 25, a to u
	1. pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, při jejich vyřazení,
	2. prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat; v případě vypořádání hmotného majetku při zániku práva stavby se postupuje obdobně,
	3. hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle jiných právních předpisů, snížená o přijaté dotace na jeho pořízení.


	Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem poměrná část zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je stavební dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s výstav...
	c) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) vyřazeného v důsledku škody jen do výše náhrad s výjimkou uvedenou v písmenu l). Obdobně se toto ustanovení vztahuje na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle ...
	d) členský příspěvek
	1. právnické osobě, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních právních předpisů,
	2. právnické osobě, u níž členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,
	3. placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti zaměstnavatele,
	4. organizaci zaměstnavatelů, nebo
	5. Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,

	e) pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není od daně osvobozen, a dále pojistné hrazené zaměstnavatelem pojišťovně za pojištění rizika placení náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížení od...
	f) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem podle zvláštních právních předpisůP21)P. Toto pojistné a příspěvek jsou u poplatníků, kteří vedou účetni...
	g) výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí podle zvláštních předpisů,
	h) plnění v podobě
	1. nájemného podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou nájemného uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za); u pachtu obchodního závodu je výdajem pouze část pachtovného, která převyšuje účetní odpisy,
	2. úplaty u finančního leasingu hmotného majetku, který lze podle zákona odpisovat, ve výši za podmínky uvedené v odstavci 4; přitom u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, je tato úplata výdajem jen v poměrné výši připadající ze sjednané doby na ...
	3. úplaty u finančního leasingu movitého hmotného majetku, u kterého vstupní cena nepřevýší částku stanovenou v § 26 odst. 2 písm. a).


	Úplatou podle bodů 2 a 3 je u postupníka i jím hrazená částka postupiteli ve výši rozdílu mezi úplatou u finančního leasingu, která byla postupitelem zaplacena, a úplatou u finančního leasingu, která je u postupitele výdajem (nákladem) podle § 24 odst...
	ch) daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny, a to i v případě zaplacení ručitelem, dále ostatní daně a poplatky s výjimkami uvedenými v § 25. Daň z příjmů a daň darovací zaplacená v zahraničí je u poplatníka uvedenéh...
	i) rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní zákonP22a)P a odstavec 9 pro případy, kdy pohledávka byla nabyta přeměnouP131)P s výjimkou rezerv vytvářených poplatníky v souvislosti s dosahováním příjmů pl...
	j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na
	1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, výdaje (náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisyP122)P,
	2. pracovnělékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb v rozsahu stanoveném zvláštními předpisyP23)P a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, na lékařské prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy,
	3. provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisuP132)P a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanostP133)P, pokud souvisejí s ...
	4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnuP110)P, maximálně však do výše 70 % stravného vy...
	5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak,

	k) výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu spolupracujících osob (§ 13) a společníků veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností, a to maximálně ve výši podle zvláštních předpisů,P5)P...
	1. na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem zahrnutým v obchodním majetku poplatníka, pořizovaným na finanční leasing nebo v nájmu (s výjimkou uvedenou v bodě 4) a na nezbytn...
	2. zvýšené stravovací výdaje (stravné)P5b)P při tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin v kalendářním dnu, zahraniční stravné a kapesné při zahraničních pracovních cestách pro poplatníky s příjmy podle § 7, a to maximálně do výše náhrad vym...
	3. na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do obchodního majetku poplatníka ve výši sazby základní náhrady, a to maximálně do výše sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a), a náhrady výdajů za spotřeb...
	4. na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního majetku poplatníka, pořizovaným na finanční leasing nebo v nájmu v prokázané výši a ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty5) u zahraničních pracovních cest, při kterých v...

	l) škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy,
	m) výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany,P24)P
	n) výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpečení obranyschopnosti státu,
	o) u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, pořizovací cena20) u pohledávky nabyté postoupením, a to jen do výše příjmů plynoucích z jejich úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení,
	p) výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů,
	r) hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisemP20)P ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v písmenech w) a ze) a s výjimkou cenného papíru, u kterého je příjem z jeho převodu osvobozen podle § ...
	s) u poplatníka, který vede účetnictví
	1. jmenovitá hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení,
	2. pořizovací cenaP20)P u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmu plynoucího z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení.


	Příjmy uvedené v bodech 1 a 2 lze zvýšit o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu (její část) podle zvláštního zákonaP22a)P a u pohledávky postoupené před dobou splatnosti o diskont připadající na zbývající dobu do doby splatnosti. Výše diskontu se ...
	t) do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku
	1. vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,
	2. vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka, pokud tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
	3. pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena nehmotného majetku určená podle právního předpisu upravujícího účetnictví, jehož účetní odpisy nejsou výdajem (nákladem) podle písmene v),
	4. část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní ceny hmotného majetku,
	5. pořizovací cena pozemku, s výjimkou stavby, která je jeho součástí, u poplatníka fyzické osoby,

	ta) u obchodní korporace cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou osobou, který neměl pozemek zahrnut v obchodním majetku a vklad uskutečnil do 5 let od nabytí pozemku; touto cenou pozemku se rozumí
	1. pořizovací cena, která byla zjištěna u člena obchodní korporace, pokud jej nabyl úplatně,
	2. cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni nabytí pozemku členem obchodní korporace, pokud jej nabyl bezúplatně,

	tb) zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů (nákladů) vynaložených na toto technické zhodnocení,
	u) daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů uvedených v § 10 odst. 1 písm. Sh) aS ch), u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně (§ 36), je-li výhra nebo cena v nepeněžním plnění, a silniční daň zaplacená jedním z manželů, k...
	v) účetní odpisy,P20)P s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg), a to pouze u
	1. hmotného majetku,P20)P který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek (§ 26 odst. 2 a 3); přitom u tohoto majetku nabytého vkladem člena obchodní korporace s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň u fyzické osoby...
	2. nehmotného majetkuP20)P, který se neodpisuje podle tohoto zákona (§ 32a) za podmínky, že byl poplatníkem pořízen úplatně nebo ve vlastní režii za účelem obchodování s ním anebo nabyt vkladem, přeměnou nebo bezúplatně. U nehmotného majetku nabytého ...

	w) nabývací cena akcie, která není oceňována v souladu se zvláštním právním předpisemP20)P reálnou hodnotou, nabývací cena podílu na společnosti s ručením omezeným nebo na komanditní společnosti anebo na družstvu, a to jen do výše příjmů z prodeje tét...
	x) paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8,
	y) u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně obchodní korporace,131) a to za předpokladu, že lze k této pohledávce uplatňovat opravné položky podle písm...
	1. u něhož soud zrušil konkursP26i)P proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty,
	2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozíP26i)P na základě výsledků insolvenčního řízení,
	3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka,
	4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou (§ 23 odst. 7),
	5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba,P26j)P a to na základě výsledků této dražby,
	6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí,P26k)P a to na základě výsledků provedení této exekuce.


	Obdobně to platí pro pohledávku nebo její část, a to do výše kryté použitím rezervy nebo opravné položky vytvořené podle zvláštního zákona,P22a)P nebo která vznikla podle zákona č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraniční...
	z) majetek, s výjimkou hmotného majetku podle § 26 odst. 2, dále poskytnuté služby a zásoby, pokud jsou vydány jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na transformaci družstev podle zvláštních předpisů,P2)P vypořádacího podílu na majet...
	za) náhrada za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, poskytnutá jejím vlastníkem, pokud začne být vlastníkem do 2 let od uvolnění využívána pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné či...
	zb) výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy, rekonstrukci a modernizaci jednotlivého majetku, které nejsou technickým zhodnocením podle § 33 odst. 1,
	zc) výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů a jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu, a ...
	zd) výdaje (náklady) na pořízení karet, jejichž vlastnictví zakládá nárok na slevy z cen zboží a služeb souvisejících s předmětem činnosti poplatníka, případně je spojené s reklamou jeho činnosti, a to u fyzických osob s příjmy podle § 7 a u poplatník...
	ze) pořizovací cena směnky při prodeji, o níž je účtováno podle zvláštního právního předpisuP20)P jako o cenném papíru, zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisemP20)P ke dni jejího prodeje, a to jen do výše příjmů z jejího prodeje,
	zf) výdaje (náklady) vynaložené po 1. lednu 1997 na restaurování uměleckého díla, a to jen do výše příjmu z jeho prodeje, sníženého o pořizovací cenu tohoto uměleckého díla,
	zg) výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či potravinářských výrobků pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět ...
	zh) náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisemP5)P,
	zi) smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky ze zápůjček a úroky z úvěrů v případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v § 2, který nevede účetnictví, jen...
	zj) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního předpisu, pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat podle § 26 až 33,
	zk) výdaje na civilní ochranu vynaložené se souhlasem nebo na pokyn orgánu krizového řízení,
	zl) výdaje (náklady) hrazené uživatelem hmotného majetku, které podle zvláštního právního předpisuP20)P tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem finančního leasingu, pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě nepřevýší u movit...
	zm) odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu,P80)P
	zn) výdaje na pořízení nehmotného majetkuP20)P nebo jeho technického zhodnocení u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví,
	zo) výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání82a), které souvisí s jeho činností, ze které plynou příjm...
	zp) výdaje (náklady) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, ke kterým došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Tyto...
	zr) u veřejně prospěšných poplatníků výdaje (náklady) na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního právního předpisuP6a)P a u poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí podle zvláštního právního...
	zs) náklady exekuce podle zvláštního právního předpisuP26k)P hrazené věřitelem,
	zt) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemP3d)P (dále jen „paušální výdaj na dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle písmene k) tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vo...
	zu) motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 Kč měsíčně; motivačním příspěvkem se...
	zv) jmenovitá hodnota pohledávky, nebo části pohledávky, z úvěru pojištěné u pojistitele se sídlem na území členského státu Evropské unie, která nikdy nevstoupila do základu pro výpočet limitu tvorby bankovních opravných položek podle jiného právního ...
	1. jistiny a úroku z úvěru poskytnutého bankou,
	2. plnění z bankovní záruky poskytnutého bankou za nebankovním subjektem,

	zw) výdaje (náklady) v podobě
	1. výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo
	2. příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.,

	zx) u poplatníka, který nevede účetnictví, výdaje na zřízení práva stavby, není-li součástí vstupní ceny stavby, v poměrné výši připadající ze sjednané doby zřízení práva stavby na příslušné zdaňovací období,
	zy) nabývací cena cenného papíru při jeho prodeji poplatníkem daně z příjmů právnických osob, který je mikro účetní jednotkou s výjimkou uvedenou v písmenech w) a ze).
	(3) U poplatníků, u nichž zdanění podléhají pouze příjmy z podnikatelské nebo jinak vymezené činnosti, a u veřejně prospěšných poplatníků se jako výdaje (náklady) uznávají pouze výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou pře...
	(4) Výdajem podle odstavce 1 je také úplata u finančního leasingu hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, pokud po jeho ukončení je tento hmotný majetek zahrnut do obchodního majetku.
	(5) Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájmu nebo finančního leasingu a který nesplňuje podmínku podle odstavce 4 a podmínky finančního leasingu, po jejich ukončení nájemci nebo uživateli, uznává se nájemné nebo úplata do výdajů (nákladů) pouz...
	a) hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majete...
	b) pozemku nebude nižší než cena určená podle zvláštního právního předpisu,P1a)P platná ke dni nabytí pozemku. Je-li mezi nájemcem a pronajímatelem sjednána dohoda o budoucí koupi pozemku v souvislosti se smlouvou o finančním leasingu stavebního díla ...
	c) hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) nebude nižší než cena určená podle zvláštního právního předpisu,P1a)P platná ke dni sjednání kupní smlouvy,
	d) hmotného majetku odpisovaného podle § 30b nebude nižší než zůstatková cena stanovená podle § 30b ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou byl tento majetek odpisován; je-li vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník...
	(6) Je-li předčasně ukončen finanční leasing, je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem) podle odstavce 4, připadající ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu finančního leas...
	(7) Nabývací cenou se v případě podílů v obchodní korporaci pro účely tohoto zákona rozumí
	a) hodnota splaceného peněžitého vkladu člena obchodní korporace,
	b) hodnota nepeněžitého vkladu člena obchodní korporace. Hodnota tohoto vkladu se stanoví u člena obchodní korporace, který je
	1. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2, obdobně jako hodnota nepeněžitého příjmu v době provedení vkladu (§ 3 odst. 3). Hmotný majetek a nehmotný majetek, který byl zahrnut v obchodním majetku poplatníka, se ocení zůstatkovou cenou (§ 29 odst. 2) a ost...
	2. poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, ve výši zůstatkové ceny (§ 29 odst. 2) vkládaného hmotného majetku a nehmotného majetku a dále ve výši účetní hodnotyP20)P ostatního vkládaného majetku,
	3. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4, ve výši přepočtené zahraniční ceny,

	c) pořizovací cenaP20)P majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí nebo cena určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetkuP1a)P ke dni nabytí v případě nabytí podílu bezúplatně.

	Nabývací cena podílu na obchodní korporaci se nemění při změně právní formy obchodní korporace a při fúzi, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporaceP131)P. Nabývací cena podílu na akciové společnosti se nemění, nemění-li se hodnota...
	(8) Při prodeji obchodního závodu se nepoužijí ustanovení odstavce 2, která omezují uplatnění výdajů (nákladů) výší souvisejících příjmů u jednotlivě prodávaných majetků.
	(9) U pohledávky nabyté při přeměněP131)P, nebyla-li nikdy součástí podrozvahových účtů zanikající nebo rozdělované obchodní korporace, pokračuje nástupnická obchodní korporace v odpisu pohledávkyP22b)P nebo v tvorbě opravné položky,P22a)P jako by ke ...
	(10) Za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmys...
	(11) Při prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního právního předpisu20), nebo obdobného právního předpisu v zahraničí a byl nabyt vkladem, při přeměně, při převodu obchodního závodu podle § 23a, při fúzi obchodních ...
	(12) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, pokud neuplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, je výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů
	a) součet zůstatkových cen hmotného majetku,
	b) součet zůstatkových cen nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka do 31. prosince 2000, který může být odpisován,
	c) hodnota peněžních prostředků a cenin,
	d) hodnota finančního majetku,
	e) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,
	f) pořizovací cena pozemku,
	g) hodnota pohledávky, jejíž úhrada by nebyla zdanitelným příjmem,
	h) úplata u finančního leasingu hmotného majetku zaplacená uživatelem, která převyšuje poměrnou část úplaty uznané jako daňový výdaj podle odstavce 2 písm. h), přechází-li smlouva o finančním leasingu na kupujícího,
	i) hodnota dluhů, jejichž úhrada by byla výdajem.
	(13) Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely odstavce 12 hodnotou dluhů hodnota bez daně z přidané hodnoty, byl-li uplatněn odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. U pohledávek, jejichž úhrada by byla zdanitelným příjmem, je...
	(14) Úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejich částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle ostatních ustanovení tohoto zákona, je možné u poplatníků, jejichž hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uznat jako daňov...

	§ 36
	Zvláštní sazba daně
	(1) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, s výjimkou stálé provozovny (§ 22 odst. 2 a 3) a s výjimkou ustanovení odstavce 9, činí
	a) 15 %, a to
	1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 6, 12 až 14, s výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2 písm. e),
	2. z příjmů z nájemného movité věci nebo její části umístěné na území České republiky,

	b) 15 %, a to
	1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodech 3 a 4, s výjimkou příjmu uvedeného v bodě 5 tohoto písmene; přičemž příjem z vypořádacího podílu, z podílu na likvidačním zůstatku a jiný příjem z držby kapitálového majetku ve formě vrácení emisníh...
	2. u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, sníženého o pořizovací cenuP20) Ppodílového listu, je-li plátci poplatníkem prokázána,
	3. z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto ...
	4. ze zisku převedeného řídící osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy,
	5. z vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy.


	Za podíly na zisku se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení členského vkladu člena družstva. Za podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního ka...
	c) 35 % z příjmů uvedených v písmenech a) a b), a to pro poplatníky, kteří nejsou daňovými rezidenty
	1. jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, nebo
	2. třetího státu nebo jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, platnou a účinnou mezi...

	d) 5 % z úplaty u finančního leasingu.
	(2) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 nebo 9 stanoveno jinak, činí 15 %, a to
	a) z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, a z plnění ze zisku svěřenského fondu; u poplatníků podle § 2 z rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a emisním kursem ...
	b) z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na komanditní společnosti,
	c) z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu,
	d) z podílu na zisku tichého společníka nebo jiného poplatníka daně z příjmů fyzických osob,
	e) z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, z vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění...
	f) z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve družstvu, sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci popla...
	g) z vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy,
	h) u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, sníženého o pořizovací cenuP Ppodílového listu, je-li plátci poplatníkem prokázána,
	i) z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu podle zvláštního právní...
	j) ze zisku převedeného řídící osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy,
	Sk) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování [§ 10 odst. 1 písm. h)],
	Sl)S k) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z reklamních soutěží a reklamních slosování, z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem s...
	Sm)S l) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, kdy majitelem vkladu je fyzická osoba,...
	Sn)S m) z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, z dávek doplňkového penzijního spoření a z penzijního pojištění snížených podle § 8 odst. 6 a z plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiného příjmu z pojištění osob, který není poj...
	So)S n) z vypláceného dalšího podílu v rámci transformace družstev podle zvláštního právního předpisuP13)P, a to i v případě, kdy je vyplácen členovi transformovaného družstva při zániku členství nebo společníkovi společnosti s ručením omezeným a koma...
	Sp)S o) z příjmů uvedených v § 6 odst. 4,
	Sr)S p) z příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem,
	Ss)S r) z příjmu plynoucího fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvy o penzijním pojištění a smlouvy na soukromé životní pojištění ve formě odbytného nebo jiného plnění souvisejícího se zánikem penzijníh...
	St)S s)z příjmů autorů podle § 7 odst. 6,
	Su)S t) z příjmu komplementáře komanditní společnosti a společníka veřejné obchodní společnosti plynoucí jako zisk po zdanění u akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným po přeměně akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným ...
	Sv)S u) z výsluhového příspěvku a odbytného u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisůP3)P.

	Za podíly na zisku se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení členského vkladu člena družstva. Za podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního ka...
	(3) Základem daně pro zvláštní sazbu daně je pouze příjem, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak. Základ daně se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně s...
	(4) U příjmů plynoucích z podílu na zisku z účasti v základním investičním fondu je základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně příjem snížený o poměrnou část příjmů podléhajících dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně n...
	(5) Základ daně pro zvláštní sazbu daně u příjmu mimo stojícího společníka, který není mateřskou společností ve vztahu k řízené nebo ovládané osobě, plynoucího z vyrovnání na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy od řídící nebo ovládaj...
	(6) Plynou-li poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2 úrokové příjmy ze státních dluhopisů, které tento poplatník pořídil z prostředků zvláštního vázaného účtu v bance podle zvláštního právního předpisuP22a)P a vedených na samostatném účtu u České národn...
	(7) Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň.
	(8) Zahrne-li do daňového přiznání poplatník, který není daňovým rezidentem České republiky a který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, veškeré příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b), ...
	(9) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % u poplatníků daně z příjmů právnických osob pro úrokový příjem z účtu u
	a) veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem uvedeným v § 18a odst. 5,
	b) společenství vlastníků jednotek.

	§ 38d
	Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně
	(1) Daň se vybírá srážkou z příjmů včetně záloh, pokud jejich poskytování není v rozporu se zvláštním právním předpisem, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle § 36. Srážku je povinen provést plátce daně, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, při ...
	(2) U příjmů plynoucích z podílů na zisku uvedených v § 36, s výjimkou příjmů plynoucích ze zaknihovaných cenných papírů, je plátce daně povinen srazit daň při jejich výplatě, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž val...
	(3) Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku podle odstavců 1 a 2. Pokud je plátce povinen podat daňové přiz...
	(4) Daňová povinnost poplatníka, pokud jde o příjmy nebo zálohy na ně, z nichž je srážena daň, se považuje za splněnou řádným a včasným provedením srážky daně, kromě příjmů uvedených
	a) v § 36 odst. 2 písm. Sp)S o), pokud poplatník
	1. podepíše za období, za které byla ve zdaňovacím období z těchto příjmů daň sražena, dodatečně prohlášení k dani (§ 38k odst. 7),
	2. zahrne příjmy uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání podaného za zdaňovací období, ve kterém mu tyto příjmy plynou,

	b) v § 36 odst. 6,
	c) v § 36 odst. 8.
	(5) Neprovede-li plátce daně srážku daně vůbec, popřípadě provede-li ji v nesprávné výši nebo sraženou daň včas neodvede, bude na něm vymáhána jako jeho dluh. U příjmů uvedených v § 36 odst. 8 se použije obdobně § 38e odst. 9 věta třetí.
	(6) Správce daně může plátci daně stanovit pro úhradu daně vybírané srážkou lhůtu delší.
	(7) Na základě žádosti poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 vydá správce daně plátce "Potvrzení o sražení daně". O potvrzení může poplatník požádat i prostřednictvím plátce. Obdobně postupuje právní nástupce poplatníka.
	(8) Poplatníkovi, kterému plátce daně z příjmů ze závislé činnosti srazí daň vyšší, než je stanoveno, vrátí plátce daně nesprávně sraženou částku, pokud neuplynuly 3 roky od konce lhůty, ve které byl plátce daně povinen podat vyúčtování daně z příjmů ...
	(9) Plátce daně je povinen podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Lhůtu stanovenou pro podání tohoto vyúčtování nelze prodloužit.
	(10) Pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně bankami, spořitelními a úvěrovými družstvy nebo pojišťovnami je jejich pobočka nebo organizační jednotka, kde k vybírání této daně dochází, pokud jsou zde k dispozici doklady nezbytné pro provedení s...
	§3b
	Ustanovení § 3 odst. 2 a § 3a se nepoužijí na smlouvy uvedené v § 1840 písm. Sa) až g)S a), b), d) až g), i) a j) a v § 1852 občanského zákoníku.
	§ 23
	Dozor nad ochranou spotřebitele
	S(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekceSPS16)SPS, s výjimkou dozoru podle odstavců 2, 3, 4, 7 až 11, 15 a 16.
	(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekceP16)P, s výjimkou dozoru podle odstavců 2 až 4, 7 až 11, 15 až 17.
	(2) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, § 9, 14a a 17 na úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekceP17)P.
	(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, § 9, § 10 odst. 1 a 3, § 14a a 17, pokud jde o prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, provádějí krajské hygi...
	(4) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, § 9, 14a a 17 na úseku veterinární péče provádějí Státní veterinární správa, krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze19).
	(5) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 v oblasti obchodu a služeb21) provádějí též obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny. Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, p...
	(6) Inspektor České obchodní inspekce nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce, který provedl dozor na trhu podle tohoto zákona a zjistil výrobky, které naplňují znaky porušení ustanovení § 8, a bylo-li prokázáno, že se jedná o výrobky nebo zbo...
	(7) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 8, § 9, § 10 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 5 až 7, § 11, 12 a 14a na úseku střelných zbraní, a střeliva provádí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva25).
	(8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 vykonává Česká národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vyko...
	(9) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b a § 8 na úseku léčiv provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv P27)P.
	(10) Při výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle tohoto zákona, se postupuje podle zákona o regulaci reklamyP28)P.
	(11) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 6, 12 a 14 na úseku podnikání v energetických odvětvích provádí Energetický regulační úřad.
	(12) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky...
	(13) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, který upravuje názvy textilních vláken a související označování materiálového složení textilních výrobkůP31)P. ...
	(14) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z ustanovení občanského zákoníku upravujících spotřebitelskou smlouvu, ve které se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační službyP30)P.
	(15) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až 5b, § 6, § 8, § 9, § 11 až 14, § 15 až 16 a v § 19 na úseku služeb elektronických komunikací a poštovních služeb provádí Český telekomunikační úřad.
	(16) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem u profese vykonávané členem profesní komory s povinným členstvím provádí příslušný orgán stanovený zvláštním právním předpisem a zjištěné porušení postihuje podle zvláštního právního před...
	(17) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3, § 3a, § 4 až 6, § 9, § 11, § 11a, § 13, § 16 a § 19 při provozování hazardních her provádí celní úřady.
	P____________________
	PS16) Zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
	P17) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	P18) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	P9) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
	P21) § 43 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ze znění pozdějších předpisů.
	P25) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o s...
	P27) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
	P28) Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
	P29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže.
	P30) § 1852 až 1867 občanského zákoníku.
	P31) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady...
	P32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

	§ 5j
	Hazardní hry
	(1) Reklama na hazardní hru podněcující k účasti na hazardní hře nesmí obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činno...
	(2) Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na nezletilé, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.
	(3) Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti nezletilých na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“.“.

	§ 6b
	(1) Zpracovatel odpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu, byla-li zpracována pro jeho vlastní potřebu. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zpracovatel a zadavatel společně ...
	(2) Šiřitel odpovídá za způsob šíření reklamy podle tohoto zákona a za šíření reklamy na Sloterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisuSPS39)SP hazardní hru provozovanou bez základního povolení podl...
	(3) Zadavatel se zprostí odpovědnosti za obsah šířené reklamy, který je v rozporu se zákonem, prokáže-li, že zpracovatel nedodržel při jejím zpracování jeho pokyny, a v důsledku toho je obsah této reklamy v rozporu se zákonem. Zpracovatel se nemůže zp...
	(4) Příjemce příspěvku podle § 1 odst. 4 odpovídá za jeho využití v souladu s tímto zákonem.
	P____________________
	P39) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

	§ 7
	Dozor nad dodržováním zákona
	Orgány příslušnými k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen "orgán dozoru") jsou
	a) Rada pro rozhlasové a televizní vysíláníP3a)P pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách...
	b) Státní ústav pro kontrolu léčivP29)P pro reklamu na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně a buňky a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a),
	c) Ministerstvo zdravotnictvíP30)P pro reklamu na zdravotní služby a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a),
	d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělskýP26a)P pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou působnosti podle písmena a),
	e) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčivP31)P pro reklamu na veterinární léčivé přípravky, s výjimkou působnosti podle písmena a),
	f) Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředkyP10a)P podle zvláštního právního předpisuP32)P,
	g) Státní zemědělská a potravinářská inspekce pro výživové nebo zdravotní tvrzení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o výživových a zdravotních tvrzeníchP21a)P a pro zavádějící informaci užitou v rozporu s přímo použitelným předpisem Evro...
	h) SCelní úřady pro zákaz šíření reklamy na loterie a jiné podobné hrySPS39)SPS a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a)S
	h) celní úřady pro reklamu, propagaci nebo podporu hazardních her zakázaných podle zákona upravujícího hazardní hry, a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmene a),
	i) krajské živnostenské úřadyP32a)P v ostatních případech.

	§ 8
	(1) Fyzická osoba se jako šiřitel dopustí přestupku tím, že
	b) šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) zakázány,
	c) poruší povinnost odlišit způsob šíření informace o výrobku nebo službě od způsobu šíření informace o tabákovém výrobku podle § 3 odst. 3, nebo šíří reklamu na tabákové výrobky jinak, než je uvedeno v § 3 odst. 4,
	d) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků podle § 3 odst. 7 nebo u humánních léčivých přípravků podle § 5a odst. 4,
	e) šíří vůči veřejnosti reklamu na veterinární léčivé přípravky, která je v rozporu s § 5h,
	f) šíří reklamu na střelné zbraně a střelivo v rozporu s § 6,
	g) šíří reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a,
	h) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě,
	i) v rozporu s § 5b odst. 1 šíří prostřednictvím komunikačních prostředků reklamu na humánní léčivé přípravky, která je zaměřena na odborníky, aniž by tyto prostředky byly určeny jen pro odborníky, jichž se reklama na humánní léčivé přípravky týká,
	j) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4,
	k) poruší povinnost stanovenou pro šíření reklamy na počáteční kojeneckou výživu podle § 5e odst. 1,
	l) šíří reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisuP39)P, nebo
	m) v rozporu s § 7a odst. 4 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala.
	b) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy v § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d, § 5e odst. 1, § 5f, § 5g, § 5h, § 5i nebo § 5j,
	c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu uvedené v § 2 odst. 2 nebo § 2a, nebo
	d) neuchová ukázku (kopii) každé reklamy podle § 7a odst. 1 nebo bezplatně nezapůjčí kopii reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou nebo nesplní povinnost podle § 7a odst. 2.
	a) zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1,
	b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zpracuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
	c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
	d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d, § 5e odst. 1, § 5f, § 5g, § 5h nebo § 5i,
	e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5, nebo
	f) v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o zadavateli reklamy a šiřiteli reklamy.
	(4) Odborník se dopustí přestupku tím, že vyžaduje nebo přijímá výhody, které jsou podle § 5b odst. 4 zakázané nebo které jsou v rozporu s § 5b odst. 5.
	(5) Za přestupek lze uložit pokutu
	a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j) nebo podle odstavce 4,
	b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo m), odstavce 2 písm. d) nebo podle odstavce 3 písm. f),
	c) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), k) nebo l), odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 písm. a), b), c), d) nebo e).
	(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč.

	§ 8a
	(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako šiřitel
	a) neoznámí osobě, která prokáže oprávněný zájem podle § 6b odst. 2, kdo je zadavatelem nebo zpracovatelem,
	b) šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 písm. a), d) nebo e) zakázány,
	c) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě,
	d) poruší povinnost odlišit způsob šíření informace o výrobku nebo službě od způsobu šíření informace o tabákovém výrobku podle § 3 odst. 3 nebo šíří reklamu na tabákové výrobky jinak, než je uvedeno v § 3 odst. 4,
	e) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků podle § 3 odst. 7 nebo u humánních léčivých přípravků podle § 5a odst. 4,
	f) šíří reklamu na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky komunikačními prostředky, které nejsou určeny převážně pro tyto odborníky,
	g) poruší povinnosti obchodního zástupce podle § 5b odst. 3,
	h) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4,
	i) poskytne vzorky humánních léčivých přípravků v rozporu s § 5b odst. 7,
	j) poruší povinnost stanovenou pro šíření reklamy na počáteční kojeneckou výživu podle § 5e,
	k) šíří reklamu na střelné zbraně a střelivo v rozporu s § 6,
	l) šíří reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a odst. 2 nebo 3,
	m) šíří vůči veřejnosti reklamu na veterinární léčivé přípravky, která je v rozporu s § 5h,
	n) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) šíří reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
	o) šíří reklamu na Sloterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisuSPS39)SP hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo
	p) v rozporu s § 7a odst. 4 na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené nesdělí údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala.
	(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zadavatel dopustí správního deliktu tím, že
	a) zadá reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1,
	b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zadá reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
	c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
	d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, § 5hS nebo § 5i...
	e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5,
	f) v rozporu s § 7a odst. 1 neuchová ukázku (kopii) každé reklamy nebo bezplatně nezapůjčí kopii reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou,
	g) nesplní povinnost podle § 7a odst. 2,
	h) zadá reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trhP27a)P,
	i) zadá reklamu na potraviny, ve které jsou uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdravíP21a)P, nebo
	j) zadá reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím poskytování informací o potravinách spotřebitelůmP38)P.
	(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí správního deliktu tím, že
	a) zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1 nebo je v rozporu s § 5j,
	b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zpracuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
	c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
	d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, § 5h nebo § 5i,
	e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5,
	f) v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o zadavateli reklamy nebo o šiřiteli reklamy,
	g) zpracuje reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trhP27a)P,
	h) zpracuje reklamu na potraviny, ve které jsou uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdravíP21a)P, nebo
	i) zpracuje reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím poskytování informací o potravinách spotřebitelůmP38)P.
	(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
	a) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4,
	b) poskytuje bezplatně pohoštění a ubytování v rozporu s § 5b odst. 5,
	c) vyžaduje nebo přijímá v souvislosti s reklamou humánních léčivých přípravků výhody, které jsou zakázané podle § 5b odst. 4 nebo které jsou v rozporu s § 5b odst. 5, nebo
	d) poruší zákaz sponzorování podle § 3.
	(5) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta
	a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
	b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) nebo m),
	c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) nebo o)
	(6) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta
	a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. f) nebo g),
	b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), c), d), e), h), i) nebo j),
	c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b).
	(7) Za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta
	a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. f),
	b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. a), c), d), e), g), h) nebo i),
	c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. b).
	(8) Za správní delikt podle odstavce 4 se uloží pokuta
	a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a) nebo b),
	b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. c),
	c) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. d).
	(9) Za správní delikty podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 5 000 Kč v blokovém řízení, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno, nestačí domluva a obviněný ze správního deliktu je ochoten pokutu zaplatit. Proti uložení pokuty v blokovém ř...

	§ 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 příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy:
	1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební účely podle zákona o daních z příjmů a s výjimkou částky odpovídající příjmu, k...
	2. příjmy ze samostatné činnosti podle 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 či...
	3. příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů,
	4. ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v Sloteriích, sázkách a jiných podobnýchS  hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh...

	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...
	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 ...
	2. odchodné, výsluhový příspěvek, odbytné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisůP3c)P,
	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 př...
	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 u...
	8. 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,
	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 Česk...

	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 záko...
	c) dávky nemocenského pojištění (péče), 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,P4)
	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 r...
	(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,
	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...
	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 (§ ...
	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 kalendářn...
	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 následuj...
	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 ...
	(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,P38)P měsíčně nejméně čá...
	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 sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného n...
	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, ne...
	(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...
	P____________________
	P3) 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., ...
	P3a) § 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.
	P3b) § 61 odst. 4 a § 131 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
	P 3c) Zákon č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
	P Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
	P3d) § 7 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.
	P3d) Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
	P3e) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
	P3f) § 117 a 118 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
	P§ 102 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., ve znění zákona č. 436/2004 Sb.
	P3g) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, ve znění vyhlášky č. 405/2003 Sb.
	P3h) 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 bezpečno...
	P3i) Například § 192 zákoníku práce.
	P3i) Například § 192 zákoníku práce.
	P4) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
	P4a) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.
	P31) § 35 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
	P38) § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

	§ 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 zdravo...
	(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 hy...
	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 ...
	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...
	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) oznámit věznici změnu zdravotní pojišťovny a změnu osobních či rodinných údajů, které nahlásil při přijetí do výkonu trestu,
	o) podrobit se vyšetření ke zjištění, zda užil návykovou látku, a v případě, že se prokáže přítomnost návykové látky, uhradit náklady na toto vyšetření,
	p) dodržovat zákaz kouření v místech, kde je to vzhledem k možnému ohrožení zdraví nekuřáků nebo z protipožárních důvodů ředitelem věznice zakázáno,
	r) během osmihodinové doby určené ke spánku dodržovat noční klid.
	(3) Odsouzeným je zakázáno
	a) navazovat styky s jinými osobami v rozporu s tímto zákonem nebo s pokynem vydaným na základě tohoto zákona,
	b) vyrábět, přechovávat a konzumovat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, 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 poř...
	c) přechovávat a rozšiřovat tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, násilí a hrubost, tiskoviny nebo materiály...
	d) hrát hry o peníze, věci, služby nebo o jiné úkony; účastnit se Sloterií a jiných podobných her,SPS11)SP hazardních her,
	e) 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,
	f) předstírat poruchu zdraví nebo se úmyslně poškozovat na zdraví,
	g) bez souhlasu Vězeňské služby prodávat, směňovat a darovat věci, které má v držení ve věznici.
	(4) Vůči odsouzenému, který neoprávněně odmítá plnit své povinnosti a k nápravě nestačí výzva nebo napomenutí, užije Vězeňská služba v nezbytném rozsahu prostředky povolené zákonem.
	P__________________
	P10) Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
	PS11) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

	S§ 113
	SZvláštní ustanovení
	STabákové výrobky nesmí být výhrou v loterii nebo v podobné sázkové hře. 62)
	P____________________
	PS62) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

	S§ 135zj
	SSprávní delikt proti předmětu výhry v loterii a jiné podobné hře
	S(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že učiní tabákové výrobky předmětem výhry v loterii nebo jiné podobné hře.
	S(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 2 000 000 Kč.

	§ 51
	Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
	(1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění:
	a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52),
	b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53),
	c) finanční činnosti (§ 54),
	d) penzijní činnosti (§ 54a),
	e) pojišťovací činnosti (§ 55),
	f) dodání nemovité věci (§ 56),
	g) nájem nemovité věci (§ 56a),
	h) výchova a vzdělávání (§ 57),
	i) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58),
	j) sociální pomoc (§ 59),
	k) provozování Sloterií a jiných podobnýchS hazardních her (§ 60),
	l) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),
	m) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62).
	(2) U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Plnění osvobozená od daně bez nároku n...

	S§ 60
	SProvozování loterií a jiných podobných her
	SProvozováním loterií a jiných podobných her se pro účely tohoto zákona rozumí provozování loterií a jiných podobných her,SPS48)SPS s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.

	§ 60
	Provozování hazardních her
	Provozováním hazardních her se pro účely tohoto zákona rozumí provozování hazardních her podle zákona upravujícího hazardní hry, s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.
	P____________________
	PS48) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
	SPřijetí žádosti o
	S a) vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry  Kč 5 000
	S b) změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry  Kč 3 000
	Přijetí žádosti o
	a) vydání základního povolení k provozování hazardní hry  Kč 5 000
	b) změnu základního povolení k provozování hazardní hry, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování           Kč 3 000
	c) povolení k umístění herního prostoru      Kč 4 000
	d) změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování Kč 2 500
	§ 55
	Mlčenlivost
	(1) Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi, zaměstnanci státu, zaměstnanci městské části hlavního města Prahy určené Statutem hlavního města Prahy zařazení do úřadu městské části, zaměstnanci krajů a zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do Magi...
	(2) Údaje týkající se příjemců dávky, společně posuzovaných osob, státních orgánů nebo dalších fyzických nebo právnických osob, které se orgány uvedené v odstavci 1 při své činnosti dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak zvláštní právní ...
	(3) Orgány uvedené v odstavci 1 jsou povinny na žádost poskytovat
	a) orgánům sociálního zabezpečeníP41)P údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění a orgánům nemocenského pojištěníP67)P údaje potřebné pro provádění nemocenského pojištění; těmto orgánům sdělují rovněž údaje potřebné pro plnění úkolů vyplývají...
	b) ministerstvu, krajským pobočkám Úřadu práce, obecním úřadům, krajským úřadům a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí údaje potřebné pro účely sociálně-právní ochrany dětíP42)P,
	c) správcům daně z příjmůP43)P údaje potřebné k vyměření a vymáhání daní,
	d) zdravotním pojišťovnámP44)P údaje potřebné pro stanovení pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
	e) krajským pobočkám Úřadu práceP45)P,
	f) orgánům činným v trestním řízeníP46)P údaje potřebné pro trestní řízení,
	g) soudům a správním orgánům údaje potřebné pro soudní řízení a správní řízení,
	h) orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisuP47)P ke kontrole činností orgánů uvedených v odstavci 1 údaje potřebné k provádění této kontroly,
	i) Českému statistickému úřadu údaje potřebné pro vedení statistických registrů, s výjimkou údajů týkajících se jednotlivých osobS.S,
	j) Ministerstvu financí údaje potřebné pro vedení rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách podle zákona upravujícího hazardní hry.
	(4) Krajské pobočky Úřadu práce
	a) ministerstvu poskytovat informace v případech vyřizování stížností a zobecněné informace a souhrnné údaje, s výjimkou jmenných údajů, které orgán pomoci v hmotné nouzi získá při své činnosti; tím není dotčena povinnost podle odstavce 1,
	b) na žádost poskytovat orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisuP47)P ke kontrole činnosti orgánů pomoci v hmotné nouzi informace potřebné k provádění této kontroly,
	c) na žádost osoby, která je příjemcem dávky nebo společně s ním posuzovanou osobou, nebo zákonného zástupce anebo opatrovníka této osoby, vydat pro účely stanovené zvláštním právním předpisemP48)P potvrzení o tom, že daná osoba je příjemcem dávky neb...
	(5) Povinnost mlčenlivosti stanovená v odstavcích 1 a 2 platí obdobně pro zaměstnance obcí zařazené do pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pro zaměstnance státu zařazené k výkonu práce v újezdních úřadech, jde-li ...
	(6) Zobecněné informace a souhrnné údaje, které ministerstvo a orgány pomoci v hmotné nouzi získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných údajů využívány zaměstnanci těchto orgánů při vědecké, publikační a pedagogické činnosti n...

	§ 2
	Povinné osoby
	(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
	a) úvěrová instituce, kterou je
	1. banka,
	2. spořitelní a úvěrní družstvo,

	b) finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je
	1. centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investič...
	2. organizátor trhu s investičními nástroji,
	3. osoba s povolením k poskytování investičních služebP5)P s výjimkou investičního zprostředkovateleP6)P,
	4. investiční společnost, samosprávný investiční fond, hlavní administrátor investičního fondu, penzijní společnost a penzijní fond,
	5. platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahuP3)P,
	6. osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček anebo k obchodování s nimi,
	7. osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček,
	8. pojišťovna, zajišťovna, pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištěníP7)P, s výjimkou pojišťovacího zprostředkovatele, u něhož pojišťovna nese odpovědno...
	9. osoba, která vykupuje dluhy a pohledávky a obchoduje s nimi,
	10. osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle devizového zákona,
	11. osoba neuvedená v bodech 1 až 10, oprávněná k provádění nebo zprostředkování platebních služeb nebo poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky,
	12. osoba oprávněná k poradenské činnosti pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie nebo k poradenství a službám v oblasti fúzí a koupě obchodních závodůP9)P,
	13. osoba poskytující služby peněžního makléřství,
	14. osoba poskytující služby úschovy cenností,

	Sc) držitel povolení k provozování sázkových her v kasinu podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách,
	c) držitel povolení k umístění herního prostoru podle zákona upravujícího hazardní hry,
	d) osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi,
	e) auditor, daňový poradce a účetní,
	f) soudní exekutor při provádění další činnosti exekutora podle exekučního řádu a při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku,
	g) notář při úkonech v rámci notářské úschovyP8)P anebo advokát nebo notář při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku svého klienta, anebo jestliže klientem požadované služby mají spočívat nebo spočívají v jednání jménem klienta nebo na jeh...
	1. obstarávání koupě nebo prodeje nemovitosti nebo obchodního závoduP9)P anebo jeho části,
	2. správě peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku svého klienta, včetně jednání jménem klienta nebo na jeho účet v souvislosti se zřízením účtu u úvěrové instituce nebo zahraniční úvěrové instituce anebo účtu cenných papírů a sprá...
	3. zakládání, řízení nebo provozování obchodní společnosti, podnikatelského seskupení nebo jiného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu či nikoliv, jakož i získávání a shromažďovaní peněžních prostředků nebo jiných p...
	4. inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech prováděných při bezhotovostním i hotovostním platebním styku, anebo jakémkoli jiném jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá,

	h) osoba nenaplňující znaky podle písmen a) až g), poskytující jiné osobě služby, které spočívají v
	1. zakládání právnických osob,
	2. jednání jménem právnické osoby, anebo jiná osoba v obdobném postavení, pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením a správou právnické osoby,
	3. poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro jinou právnickou osobu,
	4. jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropských společenství, ...
	5. jednání jejím jménem nebo na její účet při činnostech uvedených v písmenu g),

	i) osoba, která poskytuje služby uvedené v písmenu h) v rámci svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného smluvního vztahu podle cizího právního řádu,
	j) osoba oprávněná k obchodování s kulturními památkamiP10)P nebo s předměty kulturní hodnotyP11)P nebo ke zprostředkování takových obchodů,
	k) osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy,
	l) národní správce rejstříku obchodování s povolenkami podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynůP27)P (dále jen „národní správce“).
	(2) Povinnou osobou je rovněž
	a) zahraniční právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1, která na území České republiky působí prostřednictvím své pobočky, organizační složky nebo provozovny, a to v rozsahu činnosti touto pobočkou, organizační složkou nebo provozovnou vykoná...
	b) na území České republiky působící zahraniční osoba, pokud jako podnikatel vykonává činnosti uvedené v odstavci 1,
	c) Středisko cenných papírů,
	d) podnikatel, který není uveden v odstavci 1, jestliže přijímá platbu v hotovosti v hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší,
	e) právnická osoba, která není podnikatelem, pokud je oprávněna poskytovat jako službu některou z činností uvedených v odstavci 1, nebo pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší.
	(3) Povinnou osobou není, s výjimkou osoby uvedené v odstavci 2 písm. d) a e), osoba, která činnosti uvedené v odstavci 1 nevykonává jako předmět svého podnikání.

	§ 35
	Výkon správního dozoru
	(1) Dozorčím úřadem pro správní dozor nad plněním povinností stanovených tímto zákonem povinnými osobami je ministerstvo, které současně kontroluje, zda nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu povinnými osobami. Kon...
	a) Česká národní banka u povinných osob, vůči nimž vykonává dohledP21)P,
	Sb) správní úřady s působností nad dodržováním zákona o loteriích a jiných podobných hrách u držitelů povolení k provozování sázkových her uvedených v § 2 odst. 1 písm. c),
	b) správní úřady s působností nad dodržováním zákona upravujícího hazardní hry u držitelů povolení k umístění herního prostoru uvedených v § 2 odst. 1 písm. c),
	c) Česká obchodní inspekce u povinných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. j) a k).
	(2) Ministerstvo dále vykonává kontrolu plnění povinností podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se stanoví povinnost doprovázet převody peněžních prostředků informacemi o plátciP20)P; Česká národní banka vykonává kontrolu p...
	(3) Ministerstvo poskytuje ostatním dozorčím úřadům informace z vlastní činnosti potřebné pro výkon správního dozoru nebo dohledu.
	(4) Ostatní dozorčí úřady poskytnou ministerstvu na vyžádání písemná stanoviska nebo jinou požadovanou součinnost.
	(5) Pokud dozorčí úřad uvedený v odstavci 1 písm. a) až c) zjistí skutečnosti, které by mohly souviset s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu, bez odkladu o tom informuje ministerstvo a sdělí mu současně všechny informace v...

	S§ 41
	Vstup do živnostenské provozovny
	S(1) Policista je při plnění konkrétního úkolu policie oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně do prostor, u kterých lze mít důvodně za to, že se v nich zdržují fyzické osoby, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby. Tím není dotčena úprav...
	S(2) Nelze-li jinak dosáhnout splnění konkrétního úkolu policie, je policista oprávněn za účelem vstupu do živnostenské provozovny tuto provozovnu otevřít nebo jiným způsobem si do ní zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.

	§ 41
	Oprávnění ke vstupu
	(1) Policista je při plnění úkolu policie oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně, v herně, kasinu a dalších prostorách, kde jsou provozovány hazardní hryP35)P, do prostor, u kterých lze mít důvodně za to, že se v nich zdržují fyzické osoby, a to...
	(2) Policista je při plnění úkolu policie oprávněn vstupovat do živnostenské provozovny, do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby, pokud
	a) je to nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku, nebo
	b) lze mít důvodně za to, že jsou zde osobě mladší 18 let prodávány nebo podávány
	1. alkoholické nápoje nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich požívání, nebo
	2. tabákové výrobky, tabákové potřeby, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo jejich náhradní náplně nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich užívání.

	(3) Policista je při plnění úkolu policie oprávněn vstupovat do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby, také tehdy, lze-li mít důvodně za to, že se zde hazardní hry účastní os...
	(4) Každý je povinen umožnit policistovi vstup do míst podle odstavců 1 až 3. Tím není dotčena úprava vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek.
	(5) Nelze-li jinak dosáhnout splnění úkolu policie, je policista oprávněn za účelem vstupu do míst podle odstavců 1 až 3 tato místa otevřít nebo jiným způsobem si do nich zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.
	P_____________
	P35) Zákon č. ……/2015 Sb., o hazardních hrách.

	§ 252
	Neoprávněné provozování Sloterie a podobné sázkovéS hazardní hry
	(1) Kdo neoprávněně provozuje, organizuje, propaguje nebo zprostředkovává Sloterii nebo podobnou sázkovouS hazardní hru, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
	(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
	a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
	b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
	(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

	§ 363
	Beztrestnost agenta
	(1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu (dále jen „agent“), který se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo organizovanou zločineckou skupinu podporuje, není pro trestný čin účasti na organizované zločinecké...
	(2) Policista plnící úkoly jako agent, který se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo jako člen organizované skupiny nebo některou takovou skupinu podporuje, není trestný pro trestné činy obchodování s lidmi (§ 168), svěření dítěte do ...
	(3) Beztrestným se nestává agent, který organizovanou zločineckou skupinu nebo organizovanou skupinu založil nebo zosnoval.

	§ 2
	Rozsah působnosti zákona
	(1) Tento zákon se nevztahuje na
	a) provádění činností, které provádí bankaP2)P podle právního předpisu upravujícího činnost bank, a to i v případě, pokud je taková činnost prováděna jinou osobou podle jiného právního předpisuP28)P,
	b) poskytování investiční služby včetně zařizování a uzavírání obchodů týkajících se investiční služby, organizování regulovaného trhu s investičními nástroji, vedení evidence investičních nástrojů, provádění činnosti hodnocení kvality investičního ná...
	c) organizování obchodů s komoditami a komoditními deriváty na komoditní burzeP27)P,
	d) shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování a činnosti depozitáře vztahující se k takovému shromažďováníP4)P,
	e) provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnostiP5)P,
	f) provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelůP6)P,
	g) provozování činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištěníP7)P,
	Sh) loterie, sázky a jiné podobné hrySPS8)SPS,
	h) provozování hazardních her,
	i) služby elektronických komunikacíP9)P,
	j) rozhlasové a televizní vysíláníP10)P,
	k) uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států podle jiného právního předpisuP11)P.
	(2) Na činnosti uvedené v tomto odstavci se vztahují pouze ustanovení o jednotných kontaktních místech podle § 13 až 17; jedná se o
	a) služby právnických nebo fyzických osob, pokud mají povolení ke zprostředkování zaměstnání (agentury práce), spočívající ve zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobuP12)P,
	b) poskytování zdravotní péčeP13)P,
	c) činnost notářůP14)P,
	d) činnost soudních exekutorůP15)P,
	e) služby v dopravěP16)P,
	f) sociální službyP17)P.
	(3) Tímto zákonem nejsou dotčeny právní předpisy upravující
	a) podmínky vstupu a pobytu cizince na území České republiky a jeho vycestování z tohoto území podle jiného právního předpisu18),
	b) práva a povinnosti upravené jinými právními předpisy a předpisy Evropských společenství o daních a poplatcíchP19)P.
	P____________________
	P2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
	P3) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
	P4) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
	P5) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
	P6) Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.
	P7) Zákon č. 248/2008 Sb., kterým se mění 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 zm...
	PS8) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
	P9) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
	P10) Zákon č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	P11) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějšíc...
	P12) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
	P13) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
	P14) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
	P15) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	P16) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
	P17) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
	P18) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	P19) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
	PZákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
	PZákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
	PNařízení Rady (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení (EHS) č. 218/92.
	PNařízení Rady (ES) č. 1777/2005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty.
	P27) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
	P28) Například zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti.

	§ 10
	Věcná působnost
	(1) Finanční úřad
	a) vykonává správu daní,
	b) provádí řízení o správních deliktech,
	c) převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
	d) přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,
	Se) vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
	Sf)S e) vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,
	Sg)S f) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,
	Sh)S g) vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají orgány finanční správy.
	(2) Finanční úřad vykonává
	a) finanční kontrolu,
	b) kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,
	c) kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány.
	(3) Finanční úřad z pověření ministerstva
	a) přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
	b) vykonává působnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek,
	c) vykonává působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní.

	§ 11
	Specializovaný finanční úřad
	(1) Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty; tím není dotčena příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.
	(2) Vybraným subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí
	a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 000 000 000 Kč,
	b) banka, včetně zahraniční banky,
	c) spořitelní a úvěrní družstvo,
	d) pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, zajišťovna, pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,
	e) obhospodařovatel nebo administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, včetně investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, které obhospodařuje nebo jejichž administraci provádí, nemají-li právní osobnost,
	f) investiční fond nebo zahraniční investiční fond, má-li právní osobnost, depozitář investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu a hlavní podpůrce investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,
	g) penzijní společnost včetně všech jí obhospodařovaných fondů a včetně transformovaného fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnost provozuje penzijní připojištění,
	Sh) osoba provozující loterii nebo jinou podobnou hru, a to pro účely výkonu dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
	Si)S h) člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty,
	1. je-li alespoň jeden z jejích členů subjektem podle písmen b) až g),
	2. dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 6, a to až do okamžiku, kdy u posledního z členů této skupiny dojde ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 7.

	(3) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn čistého obratu podle právních předpisů upravujících účetnictví dosažený za zdaňovací období daně z příjmů. Obratem se rozumí též obrat dosažený právním předchůdcem.
	(4) Pro změnu, přechod a delegaci příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se obdobně použijí ustanovení daňového řádu o změně, přechodu a delegaci místní příslušnosti, a to pro celý rozsah působnosti Specializovaného finančního úřadu.
	(5) Skutečnost, že se subjekt stane, nebo přestane být vybraným subjektem, se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu.
	(6) Dosažení obratu uvedeného v odstavci 2 písm. a) se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem druhého zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kte...
	(7) Pokles obratu pod hranici uvedenou v odstavci 2 písm. a) se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem čtvrtého zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příj...
	(8) Specializovaný finanční úřad nevykonává správu daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí.
	(9) Stanoví-li jiný zákon, že Specializovaný finanční úřad vykonává určitou působnost jako jediný z finančních úřadů, je pro účely výkonu této působnosti příslušným i pro jiné než vybrané subjekty.

	§ 24
	Zdroje a výdaje Fondu
	(1) Finančními zdroji Fondu jsou zejména
	a) poplatek z vysílání reklamyP25)P,
	b) audiovizuální poplatky,
	c) správní poplatky podle tohoto zákona,
	d) příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů,
	e) příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se kterým je Fond příslušný hospodařit,
	f) úroky z prostředků Fondu uložených v bance,
	g) příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu,
	h) příjmy z veřejných sbírek Sa loteriíS pořádaných ve prospěch Fondu a podpory kinematografie,
	i) příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena,
	j) příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za výrobceP17)P,
	k) příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob,
	l) dary, dědictví a odkazy pro Fond,
	m) odvody za porušení rozpočtové kázněP32)P včetně penále,
	n) dotace ze státního rozpočtu,
	o) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky a
	p) další zdroje stanovené jinými právními předpisyP33)P.
	(2) Zůstatek finančních zdrojů Fondu ke konci kalendářního roku zůstává Fondu a převádí se do následujícího kalendářního roku; zůstatek zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. n) a o) lze použít v následujících letech pouze na účel, na který byla dotace p...
	(3) Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. a) až n) a odstavce 1 písm. p) se hradí poskytování podpory kinematografie podle okruhů podle § 31 a ostatní výdaje, včetně výdajů podle § 11 odst. 4, pokud nejsou pokryty ze státního rozpočtu. Z fi...

	§ 1
	Předmět úpravy
	(1) Tento zákon upravuje postup a podmínky, za nichž správce daně spolupracuje s příslušnými orgány jiných států, a to
	a) v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daníP1)P ve vztahu k jinému členskému státu Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“), nebo
	b) na základě mezinárodní smlouvy v oblasti daní, která je součástí právního řádu České republiky (dále jen „mezinárodní smlouva“), ve vztahu ke státu nebo jurisdikci, s nimiž byla mezinárodní smlouva uzavřena (dále jen „smluvní stát“).
	(2) Mezinárodní spolupráce při správě daní (dále jen „mezinárodní spolupráce“) se poskytuje nebo přijímá ve formě
	a) výměny informací na žádost,
	b) automatické výměny informací,
	c) výměny informací z vlastního podnětu,
	d) doručování písemností,
	e) účasti při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně, nebo
	f) provádění souběžných daňových kontrol.
	(3) Informacemi se pro účely tohoto zákona rozumí informace, u nichž může správce daně důvodně předpokládat jejich význam pro správu daní.
	(4) Daní se pro účely tohoto zákona rozumí
	a) daň z příjmů fyzických osob,
	b) daň z příjmů právnických osob,
	c) daň z nemovitých věcí,
	d) daň z nabytí nemovitých věcí,
	e) silniční daň,
	f) daň z hazardních her
	Sf)S g) místní poplatek,
	Sg)S h) peněžité plnění obdobného charakteru jako peněžité plnění podle písmen a) až Sf)S g) uložené jiným členským státem nebo jeho územním nebo správním celkem, nebo
	Sh)S i) peněžité plnění stanovené mezinárodní smlouvou s výjimkou povinných příspěvků na sociální pojištění.
	(5) Podle tohoto zákona se nepostupuje při
	a) vzájemné pomoci mezi příslušnými státy v trestních věcech,
	b) mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, nebo
	c) zdaňování příjmu úrokového charakteru, pokud je postup upraven jiným právním předpisem.





