
Platné znění novelizovaných zákonů s vyznačením změn: 

 

K části druhé - změna zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

 

§ 7 

 

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

 

a) příjmy ze závislé činnosti uvedené v zákoně o daních z příjmů
12

), 

b) příjmy ze samostatné činnosti uvedené v zákoně o daních z příjmů
14

), 

c) příjmy z kapitálového majetku uvedené v zákoně o daních z příjmů
15

), pokud nejde o 

plnění ze zákonného pojištění, 

d) příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů
16

), 

e) ostatní příjmy uvedené v zákoně o daních z příjmů, při kterých dochází ke zvýšení 

majetku
17

), 

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

z příjmů a pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly 

pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů; příjmy z podnikání jsou však u osoby, která je 

poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou podle zákona o daních z příjmů
18

), 

předpokládané příjmy, a výdaji vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení jsou 

předpokládané výdaje, na jejichž základě byla stanovena daň paušální částkou. 

 

(2) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona dále považují 

 

a) dávky nemocenského pojištění (péče) a důchodového pojištění, 

b) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
19

), 

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

uvedených příjmů, které byly vyplaceny z příjmů osoby, která se pro účely stanovení 

započitatelných příjmů považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která takové 

příjmy přijala, 

e) dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče
31

), s výjimkou příspěvku na bydlení 

a jednorázových dávek, 

f) příspěvek na živobytí
1
), 

g) mzdové nároky vyplacené Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou, popřípadě 

pobočkou pro hlavní město Prahu podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
20

), 

h) příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou od této daně 

osvobozeny
21

), nejde-li o příjmy uvedené v písmenech a) až g) nebo v odstavci 5, s výjimkou 

1. příjmů ze závislé činnosti osvobozených od daně z příjmů fyzických osob
22

), kromě příjmů 

uvedených v písmenu j), 

2. přijaté náhrady škody, náhrady nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, úmrtného a 

příspěvku na pohřeb podle zvláštních právních předpisů, plnění z pojištění odpovědnosti za 

škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy, 

3. peněžní pomoci obětem trestné činnosti, 

4. sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem, 

5. podpory a příspěvků z prostředků fundace a spolku, 

6. příjmů plynoucích z doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci podle zákona o 

pomoci v hmotné nouzi
22a

), 

7. příjmu plynoucího z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek 

na péči podle zákona o sociálních službách
22b

), je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou 

patřící do okruhu společně posuzovaných osob podle § 4, 

8. stipendií, 

9. příjmů 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, 

10. náhrad (příspěvků) pobytových výloh poskytovaných orgány Evropské unie 

zaměstnancům (národním expertům) vyslaným k působení do institucí Evropské unie,  
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11. příjmu plynoucího ve formě daňového bonusu, 

a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, které se 

pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o 

daních z příjmů
23

), 

i) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný v cizí měně podle 

zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů
24

) vyslaným v 

rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území 

České republiky po dobu působení v zahraničí, a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených 

na jeho dosažení, zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové 

výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů
23

), 

j) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo 

snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštních 

právních předpisů
24a

), a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, 

zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení 

základu daně podle zákona o daních z příjmů
23

), 

k) další opakující se nebo pravidelné příjmy. 

 

(3) Za příjem se považují též příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v 

odstavcích 1 a 2 v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, 

pojistného a příspěvku uvedených v odstavcích 1 a 2. 

 

(4) Je-li příjem uvedený v odstavcích 1 a 2 vyplácen v cizí měně, přepočte se na 

českou měnu podle příslušného kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného k 

prvnímu dni období, za které se zjišťuje příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet 

měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurs, se použije kurs této měny 

obvykle používaný bankami v České republice k prvnímu dni období, za které se zjišťuje 

příjem. Je-li příjem vyplacený v cizí měně předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z 

příjmů, přepočte se na českou měnu způsobem platným pro účely daně z příjmů, a to v 

případech, kdy je obdobím, za něž se příjem zjišťuje, kalendářní rok. 

 

(5) Za příjem se nepovažuje příspěvek na péči
25

), část příspěvku na úhradu potřeb 

dítěte náležející z důvodu závislosti na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I až IV
26

), 

příspěvek na mobilitu
27

), příspěvek na zvláštní pomůcku
27

), příjem z prodeje nemovité věci a 

z odstupného za uvolnění bytu použitý k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby a, 

zvláštní příspěvek k důchodu a kompenzační příspěvek k důchodu podle zvláštních 
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právních předpisů
28

). Za příjem se dále nepovažuje příjem plynoucí z titulu spravedlivého 

zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká 

republika povinna uhradit, nebo z titulu urovnání záležitosti před Evropským soudem pro 

lidská práva na základě smíru nebo jednostranného prohlášení vlády ve výši, kterou se Česká 

republika zavázala uhradit
28a

). Za příjem se dále také nepovažuje příjem plynoucí z titulu 

odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, 

popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem, které splňují alespoň jednu z 

podmínek uvedených v § 145 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních. 

 

_________________________ 

28
) Část první hlava druhá zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za 

vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k 

důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního 

boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, část první zákona č. 

.../2014 Sb., o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 

1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o změnách 

některých zákonů. 

 

 

 

K části třetí - změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

§ 11 

 

(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech 

 

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství, 

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k 

důchodu, kompenzačního příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální 

podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a 

státních dávek, 

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí, 

d) zásahu do integrity, vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, 

e) pozůstalostních v prvním stupni řízení, 
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f) svéprávnosti, podpůrných opatření, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů 

dítěte k jeho osvojení, 

g) veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo 

hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 

h) přiznání statusu veřejné prospěšnosti, 

i) volebních, 

j) kompetenčních žalob, 

k) výmazu osoby z veřejného rejstříku, 

l) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku, 

m) náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným 

rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným 

úředním postupem. 

 

(2) Od poplatku se osvobozují 

 

a) Česká republika a státní fondy, 

b) územní samosprávné celky v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na 

ně přenesen, 

c) navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou 

vyživovací povinnost rodičů a dětí, 

d) navrhovatel, jemuž byla způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy 

způsobené usmrcením včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na 

zdraví nebo usmrcením a náhrady nákladů léčení, 

e) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání, 

f) neprovdaná matka v řízení o výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s 

těhotenstvím a porodem, 

g) navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření 

rodičovství, 
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h) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z 

povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle 

mezinárodního práva
3
) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné 

úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob, 

i) cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, rozhodnutí o správním 

vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení zajištění, jakož i jiných 

rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, a v řízení o propuštění 

cizince ze zajištění, 

j) navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů
4
), je-li v 

těchto předpisech zakotven nárok na osvobození, 

k) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích
4a

), 

l) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,  

m) cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena vzájemnost, 

n) insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se 

týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto 

majetku, 

o) dlužník a insolvenční správce v insolvenčním řízení, 

p) navrhovatel ve věci ochrany proti domácímu násilí, 

q) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím rozhodnutím v trestním řízení 

se svým nárokem nebo v jeho zbytku odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních, 

r) poškozený trestným činem, jemuž byl pravomocným rozhodnutím soudu přiznán nárok na 

náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení v řízeních, která souvisí s vymáháním tohoto nároku, 

s) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení, který řádně uplatnil nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z 

důvodu rozhodnutí prezidenta republiky, 

t) právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti ve věcech veřejného rejstříku. 

 

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i 

na řízení 
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a) o návrhu na nařízení předběžného opatření, 

b) před odvolacím soudem, 

c) o povolení obnovy, 

d) o žalobě pro zmatečnost, 

e) před dovolacím soudem, 

f) o kasační stížnosti, 

g) o výkon rozhodnutí, 

h) exekuční. 

 

(4) Od poplatku se osvobozují také řízení před odvolacím soudem a řízení před 

dovolacím soudem, jde-li o řízení o výkon rozhodnutí a o exekuční řízení
2a

). 

 

(5) Osvobození podle odstavce 1 písm. g) a osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i 

na poplatky za úkony. Od poplatku se dále osvobozuje sepsání návrhu ve věci péče soudu o 

nezletilé, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti a pomoc soudu 

před nařízením výkonu rozhodnutí, jde-li o vymáhání výživného pro nezletilé děti. 

 

(6) Od poplatku se dále osvobozuje řízení podle položky 11 odst. 1 písm. c) sazebníku 

zahájené v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky a úkony uvedené v 

položkách 28, 29, 30, 31, 33 a 34 sazebníku, pokud jsou navrhovány v důsledku přírodní 

živelní pohromy na území České republiky. 

 

 

 

K části čtvrté - změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů 
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§ 8 

Osvobození od poplatku 

 

(1) Od poplatků jsou osvobozeny 

 

a) státní orgány a státní fondy, 

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z 

povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity 

podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v 

osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob, 

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s 

výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny, 

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, 

kterým jsou pověřeny, 

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je 

Česká republika vázána. 

 

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony 

 

a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o 

důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o 

kompenzačním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální 

podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o 

zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se 

zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve 

věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se 

zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího 

programu podle právních předpisů o sociálních službách, 

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného 

prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,  
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c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního 

samosprávného celku, 

d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem, 

e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 

1 písmeno l), 

f) pro účely využití volebního práva, 

g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům, 

h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, 

i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se 

pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost 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 Richterovy mezinárodní stupnice 

udávající makroseismické účinky zemětřesení. 

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad 

účel, k němuž byl proveden. 

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v 

sazebníku. 

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek 

anebo upustit od jeho vybrání. 
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