
Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

ZÁKON 

 

586/1992 Sb.  

o daních z příjmů  

  

  

 Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:  

 

§ 1  

 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie
137)

 a upravuje  

a) daň z příjmů fyzických osob,  

b) daň z příjmů právnických osob,  

c) odvod z úhrnu mezd na veřejná pojištění (dále jen „odvod z úhrnu mezd“).  

  

ČÁST PRVNÍ  

 

Daň z příjmů fyzických osob  

 

§ 2  

 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob  

 

 (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou 

daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.  

 (2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České 

republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají 

daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.  

 (3) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v odstavci 2 nebo to 

o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se 

vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří 

se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými 

nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů 

na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.  

  (4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde 

pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika 

obdobích; do doby 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území 

České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za 

okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.  
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§ 3  

 

Předmět daně z příjmů fyzických osob  

 

 (1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou  

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6),  

b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),  

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8),  

d) příjmy z nájmu (§ 9),  

e) ostatní příjmy (§ 10). , 

f) příjmy z majetkového přírůstku podle zvláštního právního předpisu
1b)

, u něhož 

nebylo     prokázáno nabytí ze zdaněných prostředků. 
                                                         

    
1b)

 Zákon č. …../2014 Sb., o přiznání k majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

          znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku)“ 

 (2) Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i 

směnou.  

 (3) Nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob oceňuje  

a) podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku,  

b) jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v jiném majetkovém 

    prospěchu, jehož obsahem je opakující se plnění na dobu  

        1. neurčitou,  

        2. života člověka nebo  

        3. delší než 5 let.  

 (4) Předmětem daně nejsou  

a) příjmy získané  

    1. nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu 

        majetku státu na jiné osoby,  

    2. vydáním podle právních předpisů upravujících restituci majetku,  

b) úvěry nebo zápůjčky s výjimkou  

    1. příjmu, který věřitel nabyl z vrácené zápůjčky nebo úvěru úplatným postoupením 

        pohledávky vzniklé na základě této zápůjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu 

        mezi příjmem plynoucím z vrácení zápůjčky nebo úvěru a cenou, za kterou byla 

        pohledávka postoupena,  

    2. příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, z eskontního úvěru ze 

        směnky, kterou je hrazena pohledávka,  

c) příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,  

d) 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,
1c)

  

e) příjem plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2, který vypomáhá s domácími 

    pracemi v zahraničí, nebo poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 3, který vypomáhá s 

    domácími pracemi v České republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o příjem k 

    uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au-pair),  

f) příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením 

    provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, pokud osoba blízká v činnosti 

    zemědělského podnikatele pokračuje alespoň do konce třetího zdaňovacího období 

    následujícího po ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele 
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    převádějícího tento majetek s výjimkou nepokračování v činnosti z důvodu smrti; při 

    porušení této podmínky jsou tyto příjmy předmětem daně ve zdaňovacím období, kdy k 

    převodu tohoto majetku došlo a má se za to, že poplatník není v prodlení, pokud podá 

    dodatečné daňové     přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové 

    přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém nesplnil tuto podmínku,  

g) příjem z  

    1. vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci podle velikosti spoluvlastnických podílů,  

    2. výměny pozemků při pozemkových úpravách podle zákona upravujícího pozemkové 

úpravy s výjimkou části pozemku, který je stavbou,  

h) částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a 

doplatků na léčiva nebo potraviny podle zvláštních právních předpisů upravujících limity 

regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny,  

i) 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  

j) majetkový prospěch  

   1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,  

   2. vypůjčitele při výpůjčce,  

   3. výprosníka při výprose.  

 

§ 5  

 

Základ daně a daňová ztráta  

 

 (1) Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 

období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, 

pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak.  

 (2) U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více 

druhů příjmů uvedených v § 6 až 10, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných 

podle jednotlivých druhů příjmů s použitím ustanovení odstavce 1.  

 (3) Pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a 

výdajích přesáhnou výdaje příjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdíl ztrátou. O ztrátu upravenou 

podle § 23 (dále jen "daňová ztráta") se sníží úhrn dílčích základů daně zjištěných podle 

jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 až 10 s použitím ustanovení odstavce 1. Tuto 

daňovou ztrátu nebo její část, kterou nelze uplatnit při zdanění příjmů ve zdaňovacím období, 

ve kterém vznikla, lze odečíst od úhrnu dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých 

druhů příjmů uvedených v § 7 až 10 v následujících zdaňovacích obdobích podle § 34.  

 (4) Příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem 

nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za 

příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Příjmy vyplacené nebo 

obdržené po 31. dni po skončení zdaňovacího období jsou příjmem zdaňovacího období, ve 

kterém byly vyplaceny nebo obdrženy a zálohy sražené z těchto příjmů plátcem daně se 

započítají u poplatníka na daňovou povinnost až v tom zdaňovacím období, ve kterém budou 

vyplaceny nebo obdrženy. Obdobně se postupuje při stanovení základu daně a při evidenci 

příjmů ze závislé činnosti.  

 (5) Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, pro které je 

dále stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně podle § 36 ze samostatného 
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základu daně, pokud § 36 odst. 7 nebo 8 nestanoví jinak. Do základu daně se nezahrnují 

příjmy zahrnuté do samostatného základu daně.  

 (6) O příjem zahrnutý do základu daně (dílčího základu daně) v předchozích 

zdaňovacích obdobích, který byl vrácen, se sníží příjmy (výnosy) anebo se zvýší výdaje 

(náklady) ve zdaňovacím období, ve kterém k jeho vrácení došlo, za předpokladu, že pro jeho  

vrácení existuje právní důvod a vrácení příjmů není zachyceno v účetnictví nebo v daňové 

evidenci poplatníka při zjištění základu daně (dílčího základu daně) podle § 7 a 9. Obdobným 

způsobem se postupuje v případě výdajů (nákladů) uplatněných jako výdaje (náklady) na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, při nedodržení stanovených podmínek pro jejich 

uplatnění jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná-li se o částky 

uplatněné jako výdaj (náklad) v předchozích zdaňovacích obdobích, u kterých existuje právní 

důvod k jejich vrácení příjemcem, zvyšují se o tyto částky příjmy (výnosy) nebo se sníží 

výdaje (náklady) ve zdaňovacím období, kdy odpadl právní důvod k jejich uplatnění, za 

předpokladu, že vrácení nebylo zachyceno v účetnictví nebo v daňové evidenci poplatníka při 

zjišťování základu daně (dílčího základu daně) podle § 7 a 9. O příjem ze závislé činnosti 

zahrnutý v předchozích zdaňovacích obdobích do dílčího základu daně (základu pro výpočet 

zálohy na daň), k jehož vrácení existuje právní důvod, lze snížit u poplatníka příjem ze závislé 

činnosti v kalendářním měsíci, popř. v následujících kalendářních měsících ve zdaňovacím 

období, ve kterém k jeho vrácení došlo. Příjem za daný kalendářní měsíc však může být 

snížen pouze do výše, ve které byl poplatníkovi zúčtován.  

 (7) U poplatníka s příjmy podle § 7 a 9 se přihlédne i k zásobám pořízeným v 

kalendářním roce předcházejícím roku, v němž zahájil činnost. Totéž platí obdobně i pro jiné 

nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti.  

 (8) Při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci se postupuje podle přílohy č. 

2 k tomuto zákonu. Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví se postupuje podle 

přílohy č. 3 k tomuto zákonu.  

 (9) Pro poplatníky uvedené v § 2 se hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota 

nebo pořizovací cena u pohledávky nabyté postoupením a u pohledávky nabyté bezúplatně 

cena určená ke dni jejího nabytí podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku
1a)

. U 

poplatníků, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty nebo jimi byli v době vzniku pohledávky, 

se jmenovitá hodnota pohledávky snižuje o výši daně z přidané hodnoty, pokud byla splněna 

vlastní daňová povinnost na výstupu.  

 (10) Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o  

a) výši dluhu, kromě dluhu ze smluvní pokuty, úroku z prodlení a jiných obdobných sankcí, 

     který zanikl jinak než  

     1. splněním,  

     2. započtením,  

     3. splynutím práva s povinností u jedné osoby, 4. narovnáním,  

     5. dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty,  

b) hodnotu záloh, které jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uhrazených 

    poplatníkem s příjmy podle § 7, který nevede účetnictví a výdaje uplatňuje podle § 24, 

    poplatníkovi, který je spojenou osobou (§ 23), který vede účetnictví, s výjimkou záloh z 

    titulu úplaty u finančního leasingu, nedošlo-li k vyúčtování celkového dluhu v tom 

    zdaňovacím období, ve kterém byly zálohy uhrazeny,  

c) příjem plynoucí poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, ze směnky, kterou je hrazena 

    pohledávka, jedná-li se o příjem, který je předmětem daně podle § 3,  

d) částku ve výši ocenění nepeněžitého vkladu sníženou o výši vkladu, která je vyplácená 

    obchodní korporací jejímu členovi,  
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e) částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty vzniklou 

    na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým.  

 (11) Rozdíl mezi příjmy a výdaji se snižuje o hodnotu záloh uhrazených poplatníkem s 

příjmy podle § 7, který nevede účetnictví a výdaje uplatňuje podle § 24, poplatníkovi, který je 

spojenou osobou (§ 23), který vede účetnictví, s výjimkou záloh z titulu úplaty u finančního 

leasingu, o které se zvýšil základ daně podle odstavce 10, ve zdaňovacím období, ve kterém 

byl vyúčtován celkový dluh.  

  

§ 5a  

Základ a vyměření daně z příjmů z neprokázaného majetkového přírůstku 

 

(1) Příjem z majetkového přírůstku podle zvláštního právního předpisu
1b)

u něhož 

poplatník neprokázal, že byl pořízen ze zdaněných prostředků, je samostatným 

základem daně. Při stanovení základu daně nelze uplatnit výdaje spojené s jeho 

dosažením. 

(2) Daň se vyměří jednotnou sazbou podle § 16 odst. 4 a nezahrnuje se do 

poslední  známé daňové povinnosti. 

(3) O stanoveném samostatném základu daně a vyměřené dani vyrozumí správce 

    daně poplatníka rozhodnutím a takto vyměřenou daň současně předepíše. Daň je 

splatná do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

 (4) Daň podle odstavce 2 nelze vyměřit ani doměřit po uplynutí dvaceti let 

počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém povinnost podat přiznání vznikla. 
 

 

 

******* 

 

§ 16  

 

Sazba a výpočet daně  

 

 (1) Sazba daně činí 19 %.  

 (2) Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o nezdanitelné části základu 

daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a sazby 

daně.  

 (3) U příjmů zahrnutých do samostatného základu daně činí sazba 15 %. Daň se 

vypočte jako součin samostatného základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a sazby 

daně.  

 (4) Ze samostatného základu daně podle § 5a se stanoví daň ve výši 100%. 

  

§ 16a  

 

Solidární zvýšení daně  

 

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

 (2) Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi  
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a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně 

    podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a  

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

    zabezpečení.  

  

§ 16b  

 

Zdaňovací období  

 

 Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok.  

  

ČÁST DRUHÁ  

 

Daň z příjmů právnických osob  

 

§ 17  

 

Poplatníci daně z příjmů právnických osob  

 

 (1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je  

a) právnická osoba,  

b) organizační složka státu,  

c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,  

d) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího 

    investiční společnosti a investiční fondy,  

e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond 

    obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a 

    podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,  

f) svěřenský fond podle občanského zákoníku,  

g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, 

    poplatníkem.  

 (2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.  

 (3) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České 

republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je 

poplatník řízen (dále jen „sídlo“). Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, 

která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy 

plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud je poplatník, který není právnickou osobou, založen 

nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má se za to, že má na území České 

republiky sídlo.  

 (4) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území České republiky své 

sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou 

povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.  

 

******* 
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§ 21  

 

Sazba a výpočet daně  

 

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

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

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

 (2) Sazba daně činí 0 % ze základu daně  

a) investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy; tato 

    sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34, který se zaokrouhluje 

    na celé tisícikoruny dolů,  

b) zahraničního investičního fondu, založeného v jiném členském státě Evropské unie, 

Norsku     nebo Islandu, pokud  

    1. veřejně nabízí cenné papíry, shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a investuje 

        na principu rozložení rizika, přičemž tyto skutečnosti lze zjistit ze statutu, prospektu 

        nebo obdobného dokumentu vydaného tímto fondem,  

    2. podléhá orgánu dohledu ve státě, ve kterém je povolen, a tuto skutečnost lze zjistit ze 

        statutu, prospektu nebo obdobného dokumentu vydaného tímto fondem a  

    3. je podle daňového práva státu, ve kterém je povolen, považován za daňového rezidenta a 

        příjmy tohoto fondu se podle daňového práva tohoto státu ani zčásti nepřičítají jiným 

        osobám.  

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

pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy 

obdobné fondům penzijního pojištění.  

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

na celé tisícikoruny dolů.  

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

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

připadající na část zdaňovacího období, ve které byl investičním fondem, stanovenou podle § 

20a.  

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

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

(7) Ustanovení § 5a a § 16 odst. 4 platí obdobně. 

  

§ 21a  

 

Zdaňovací období  

 

 Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je  

a) kalendářní rok,  

b) hospodářský rok,  

c) období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na 

    člena právnické osoby do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se 

    přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo  

d) účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 

    měsíců.  
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ČÁST TŘETÍ  

 

Společná ustanovení  

 

§ 21b  

 

Obecná společná ustanovení o věcech  

 

 (1) Za věc, a to za věc hmotnou a movitou, se pro účely daní z příjmů považuje také  

a) živé zvíře,  

b) část lidského těla a  

c) ovladatelná přírodní síla, se kterou se obchoduje.  

 (2) Ustanovení o obchodním závodu se pro účely daní z příjmů použijí i na část 

obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku.  

 (3) Ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry se pro účely daní z příjmů 

obdobně použijí i pro zaknihované cenné papíry.  

 (4) Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na 

jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem 

na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s 

podílem na tomto pozemku.  

 (5) Ustanovení upravující zálohu se pro účely daní z příjmů obdobně použijí i na 

závdavek.  
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