
TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

K části první návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění 

*** 

§ 17a   

Osvobození v případě mimořádné události 

(1) Obec může při řešení důsledků živelních pohrom mimořádné, zejména živelní 

události zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitých věcí na svém území obecně 

závaznou vyhláškou nemovité věci dotčené živelní pohromou mimořádnou událostí, a to 

nejdéle na dobu 5 let. Osvobození od daně z nemovitých věcí lze též stanovit za již uplynulé 

zdaňovací období.  

(2) Obecně závazná vyhláška podle odstavce 1 musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti 

do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě 

mimořádné události došlo. Částečné osvobození se vyjádří procentem.  

(3) Poplatník uplatní nárok na osvobození podle odstavce 2 v dodatečném daňovém 

přiznání, uplatňuje-li tento nárok za již uplynulé zdaňovací období nebo uplatňuje-li jej na 

zdaňovací období po lhůtě pro podání daňového přiznání. 

(4) Obec může obecně závaznou vyhlášku podle odstavců 1 a 2 vydat pro  

a) všechny nemovité věci, všechny pozemky nebo všechny zdanitelné stavby 

a zdanitelné jednotky na celém území obce, 

b) všechny nemovité věci, všechny pozemky nebo všechny zdanitelné stavby 

a zdanitelné jednotky v katastrálním území dotčeném mimořádnou událostí, nebo 

c) jednotlivé nemovité věci dotčené mimořádnou událostí vymezené v případě  

1. pozemku parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, 

2. zdanitelné stavby číslem popisným s uvedením názvu katastrálního území, ve 

kterém leží, nebo pozemkem vymezeným podle bodu 1, pokud nemá číslo 

popisné, 

3. zdanitelné jednotky číslem jednotky a zdanitelnou stavbou, ve které se tato 

jednotka nachází, vymezenou způsobem podle bodu 2. 
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K části druhé návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění 

 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k účinnosti návrhu zákona, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie 

a v oblasti zamezení dvojímu zdanění 

 

a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k účinnosti návrhu zákona, kterým se 

zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve 

znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy 

*** 

§ 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 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 
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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 majetku1a). 

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 prominuté daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, 

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 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 

 
1a)Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 
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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.  

*** 

§ 23a 

Převod obchodního závodu na obchodní korporaci  

(1) Převodem obchodního závodu na obchodní korporaci se pro účely tohoto zákona 

rozumí postup, při kterém obchodní korporace převádí bez toho, aby zanikla (dále jen 

„převádějící obchodní korporace“), obchodní závod, na jinou obchodní korporaci (dále jen 

„přijímající obchodní korporace“) tak, že za převedený obchodní závod získá převádějící 

obchodní korporace podíl v přijímající obchodní korporaci nebo se zvýší její vklad do 

základního kapitálu přijímající obchodní korporace  

(2) Nabývací cenou podílu v přijímající obchodní korporaci je cena převedeného 

obchodního závodu, jak byl oceněn pro nepeněžitý vklad podle zvláštního právního předpisu, 

v ostatních případech cena určená podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. 

(3) Příjmy (výnosy) vzniklé u převádějící obchodní korporace při převodu obchodního 

závodu v souvislosti s oceněním převedeného majetku a dluhů pro účely převodu obchodního 

závodu se nezahrnují do základu daně.  

(4) Přijímající obchodní korporace nebo přijímající obchodní korporace prostřednictvím 

své stálé provozovny umístěné na území České republiky pokračuje v odpisování započatém 

převádějící obchodní korporací u převedeného hmotného majetku a nehmotného majetku, 

který lze odpisovat podle tohoto zákona; je-li převádějící obchodní korporace poplatníkem, 

který je daňovým nerezidentem a tento hmotný majetek a nehmotný majetek nebyl součástí 

stálé provozovny na území České republiky, pro stanovení odpisů u přijímající obchodní 

korporace se použije obdobně ustanovení § 32c.  

(5) Přijímající obchodní korporace nebo přijímající obchodní korporace prostřednictvím 

své stálé provozovny umístěné na území České republiky je oprávněna   

a) převzít rezervy a opravné položky související s převedeným obchodním závodem, 

vytvořené převádějící obchodní korporací podle právního předpisu upravujícího tvorbu 

rezerv a opravných položek za podmínek, které by platily pro převádějící obchodní 

korporaci, pokud by se převod obchodního závodu neuskutečnil, a pokračovat v jejich 

tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek; přitom 

je-li převádějící obchodní korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá 

stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít zahraniční položky obdobného 

charakteru jako rezervy a opravné položky související s převedeným obchodním závodem 

vytvořené podle příslušného právního předpisu jiného členského státu, avšak maximálně 

do výše stanovené podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných 

položek pro poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty, a za podmínek stanovených tímto 

zákonem, a pokračovat v jejich tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv 

a opravných položek, 

b) převzít vyměřenou stanovenou daňovou ztrátu nebo část daňové ztráty, která souvisí 

s převedeným obchodním závodem a dosud nebyla uplatněna jako položka odčitatelná od 

základu daně převádějící obchodní korporací; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit jako 

položku odčitatelnou od základu daně ve zdaňovacích obdobích zbývajících do pěti 

zdaňovacích období bezprostředně následujících po zdaňovacím období nebo období, za 

něž je podáváno daňové přiznání, za které byla daňová ztráta převádějící obchodní 
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korporaci vyměřena stanovena za podmínek stanovených tímto zákonem; neprokáže-li 

poplatník, jaká část daňové ztráty se vztahuje k převedenému obchodnímu závodu, stanoví 

se tato část daňové ztráty podle poměru hodnoty převedeného majetku zachycené 

v účetnictví převádějící obchodní korporace podle právních předpisů upravujících 

účetnictví bezprostředně před převodem snížené o převedené dluhy při převodu 

obchodního závodu a hodnoty veškerého majetku zachycené v účetnictví převádějící 

obchodní korporace podle právních předpisů upravujících účetnictví snížené o veškeré 

dluhy převádějící obchodní korporace bezprostředně před provedením převodu; přitom je-

li převádějící obchodní korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá 

stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít daňovou ztrátu, která vznikla 

převádějící obchodní korporaci v jiném členském státu a která nebyla uplatněna v jiném 

členském státu jako položka snižující základ daně převádějící obchodní korporace nebo 

jiné obchodní korporace, maximálně však do výše, do které by byla daňová ztráta 

stanovena podle tohoto zákona, kdyby převádějící obchodní korporace byla ve 

zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta 

vznikla, poplatníkem, který je daňovým rezidentem, 

c) převzít položky odčitatelné od základu daně vztahující se k převedenému obchodnímu 

závodu, na něž vznikl nárok převádějící obchodní korporaci podle § 34 odst. 4 a 5, a které 

dosud nebyly uplatněny převádějící obchodní korporací, za podmínek, které by platily pro 

převádějící obchodní korporaci, pokud by se převod obchodního závodu neuskutečnil; 

přitom je-li převádějící obchodní korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem, 

a nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít pouze zahraniční 

položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné od základu daně, které dosud 

nebyly uplatněny v zahraničí, maximálně však do výše a za podmínek stanovených tímto 

zákonem. 

(6) Ustanovení odstavců 2, 3 a 5 se použijí, pokud  

a) převádějící obchodní korporace i přijímající obchodní korporace jsou poplatníky, kteří 

jsou daňovými rezidenty a mají formu akciové společnosti, společnosti s ručením 

omezeným, evropské společnosti, družstva anebo evropské družstevní společnosti,  

b) převádějící obchodní korporace je obchodní korporací, která je daňovým rezidentem 

jiného členského státu Evropské unie než České republiky a přijímající obchodní 

korporace je poplatníkem, který je daňovým rezidentem a má formu akciové společnosti, 

společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva anebo evropské 

družstevní společnosti, nebo 

c) převádějící obchodní korporace je poplatníkem, který je daňovým rezidentem a má formu 

akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva 

anebo evropské družstevní společnosti nebo je obchodní korporací, která je daňovým 

rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a přijímající 

obchodní korporace je obchodní korporací, která je daňovým rezidentem jiného členského 

státu Evropské unie než České republiky a převedený majetek a dluhy jsou po převodu 

součástí stálé provozovny přijímající obchodní korporace umístěné na území České 

republiky.  

*** 

§ 23c 

Fúze a rozdělení obchodních korporací  

(1) Fúzí obchodních korporací se pro účely tohoto zákona rozumí postup, při kterém 

a) veškeré jmění jedné nebo více obchodních korporací, která zaniká a je zrušena bez 

likvidace (dále jen „zanikající obchodní korporace“), přechází na jinou existující obchodní 
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korporaci (dále jen „nástupnická existující obchodní korporace“), přičemž společníci 

zanikající obchodní korporace zpravidla nabydou podíl v nástupnické existující obchodní 

korporaci s případným doplatkem na dorovnání, 

b) veškeré jmění dvou nebo více zanikajících obchodních korporací přechází na nově 

vzniklou obchodní korporaci, kterou tyto zanikající obchodní korporace založily (dále jen 

„nástupnická založená obchodní korporace“), přičemž společníci zanikajících obchodních 

korporací nabudou podíl v nástupnické založené obchodní korporaci s případným 

doplatkem na dorovnání, 

c) veškeré jmění zanikající obchodní korporace přechází na jinou obchodní korporaci, která 

je jediným společníkem zanikající obchodní korporace (dále jen „nástupnická obchodní 

korporace, která je jediným společníkem“).  

(2) Rozdělením obchodní korporace se pro účely tohoto zákona rozumí postup, při 

kterém  

a) veškerý majetek a dluhy zanikající obchodní korporace přechází na 2 nebo více 

existujících nebo nově vzniklých obchodních korporací (dále jen „nástupnické obchodní 

korporace při rozdělení“), přičemž společníci zanikající obchodní korporace zpravidla 

nabudou podíl v nástupnických obchodních korporacích při rozdělení s případným 

doplatkem na dorovnání, nebo  

b) vyčleněná část jmění obchodní korporace, která nezaniká (dále jen „rozdělovaná obchodní 

korporace“), přechází na jednu nebo více nástupnických obchodních korporací při 

rozdělení, přičemž společníci rozdělované obchodní korporace zpravidla nabudou podíl 

v nástupnické obchodní korporaci při rozdělení nebo nástupnických obchodních 

korporacích při rozdělení s případným doplatkem na dorovnání. 

(3) Za fúzi obchodních korporací a rozdělení obchodní korporace se považují také 

přeměny obchodní korporace podle právního předpisu upravujícího přeměny obchodních 

společností a družstev, přitom převod jmění na společníka se považuje za fúzi obchodních 

korporací, pouze jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c).  

(4) Příjmy (výnosy) nástupnické existující obchodní korporace, nástupnické založené 

obchodní korporace, nástupnické obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo 

nástupnické obchodní korporace při rozdělení obchodní korporace vzniklé z důvodu 

přecenění majetku a dluhů pro účely fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní 

korporace se nezahrnují do základu daně.  

(5) Příjmy (výnosy) společníka zanikající nebo rozdělované obchodní korporace vzniklé 

z důvodu přecenění majetku a dluhů pro účely fúze obchodních korporací nebo rozdělení 

obchodní korporace se nezahrnují do základu daně, toto se nevztahuje na doplatek na 

dorovnání; ustanovení tohoto odstavce se použije, pokud zanikající nebo rozdělovaná 

obchodní korporace i nástupnická existující obchodní korporace, nástupnická založená 

obchodní korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo 

nástupnická obchodní korporace při rozdělení jsou daňovými rezidenty České republiky, kteří 

mají formu akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, 

družstva anebo evropské družstevní společnosti, nebo jsou obchodními korporacemi, které 

jsou daňovými rezidenty jiného členského státu Evropské unie než České republiky, 

a společník zanikající nebo rozdělované obchodní korporace.  

a) je poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, nebo  

b) není poplatníkem, který je daňovým rezidentem ale drží podíl v rozdělované obchodní 

korporaci nebo držel podíl v zanikající obchodní korporaci a drží podíl v nástupnické 

existující obchodní korporaci, nástupnické založené obchodní korporaci, nástupnické 

obchodní korporaci, která je jediným společníkem, nebo nástupnické obchodní korporaci 

při rozdělení prostřednictvím stálé provozovny umístěné na území České republiky.  
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(6) Nabývací cenou podílu v nástupnické existující obchodní korporaci, nástupnické 

založené obchodní korporaci, nástupnické obchodní korporaci, která je jediným společníkem, 

nebo nástupnické obchodní korporaci při rozdělení získaného při fúzi obchodních korporací 

nebo rozdělení obchodní korporace je u společníka zanikající nebo rozdělované obchodní 

korporace hodnota, jakou měl podíl v zanikající nebo rozdělované obchodní korporaci pro 

účely tohoto zákona ke dni předcházejícímu rozvahový den před rozhodným dnem fúze nebo 

rozdělení. Nabývací cena podílu u společníka zanikající obchodní korporace při rozdělení 

nebo rozdělované obchodní korporace se rozdělí na nabývací cenu podílu na rozdělované 

obchodní korporaci a na nabývací cenu podílu na nástupnické obchodní korporaci při 

rozdělení nebo na nabývací ceny podílů na nástupnických obchodních korporacích při 

rozdělení na základě ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Stejným způsobem se stanoví 

nabývací cena podílu v nástupnické existující obchodní korporaci, nástupnické založené 

obchodní korporaci, nástupnické obchodní korporaci, která je jediným společníkem, nebo 

nástupnické obchodní korporaci při rozdělení, který není zahrnut v obchodním majetku 

u poplatníka daně z příjmů fyzických osob. 

(7) Nástupnická existující obchodní korporace, nástupnická založená obchodní 

korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo nástupnická 

obchodní korporace při rozdělení nebo nástupnická existující obchodní korporace, 

nástupnická založená obchodní korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným 

společníkem, nebo nástupnická obchodní korporace při rozdělení prostřednictvím své stálé 

provozovny umístěné na území České republiky pokračuje v odpisování započatém zanikající 

nebo rozdělovanou obchodní korporací u hmotného majetku a nehmotného majetku, jež 

přešel v důsledku fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace, a který lze 

odpisovat podle tohoto zákona. Je-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace 

poplatníkem, který je daňovým nerezidentem, a tento hmotný majetek a nehmotný majetek 

nebyl součástí stálé provozovny na území České republiky, pro stanovení odpisů 

u nástupnické obchodní korporace se použije obdobně ustanovení § 32c.  

(8) Nástupnická existující obchodní korporace, nástupnická založená obchodní 

korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo nástupnická 

obchodní korporace při rozdělení nebo nástupnická existující obchodní korporace, 

nástupnická založená obchodní korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným 

společníkem, nebo nástupnická obchodní korporace při rozdělení prostřednictvím své stálé 

provozovny umístěné na území České republiky, je oprávněna  

a) převzít rezervy a opravné položky vytvořené zanikající nebo rozdělovanou obchodní 

korporací podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek za 

podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci, pokud 

by se fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace neuskutečnily, 

a pokračovat v jejich tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv 

a opravných položek; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace 

poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na území České 

republiky, lze převzít zahraniční položky obdobného charakteru jako rezervy a opravné 

položky související s převedeným majetkem a dluhy vytvořené podle příslušného 

právního předpisu jiného členského státu, avšak maximálně do výše stanovené podle 

právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro poplatníky, kteří 

jsou daňovými rezidenty, a za podmínek stanovených tímto zákonem, a pokračovat 

v jejich tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek, 

b) převzít vyměřenou stanovenou daňovou ztrátu, která dosud nebyla uplatněna jako 

položka odčitatelná od základu daně zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací; od 

zanikající nebo rozdělované obchodní korporace lze převzít pouze část její daňové ztráty 
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v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria; ustanovení § 38na tím 

není dotčeno; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně 

ve zdaňovacích obdobích zbývajících do 5 zdaňovacích období bezprostředně 

následujících po zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, za 

které byla daňová ztráta zanikající nebo rozdělované korporaci vyměřena stanovena za 

podmínek stanovených tímto zákonem; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní 

korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na 

území České republiky, lze převzít daňovou ztrátu, která vznikla zanikající nebo 

rozdělované obchodní korporaci v jiném členském státu a která nebyla uplatněna v jiném 

členském státu jako položka snižující základ daně zanikající, rozdělované nebo jiné 

obchodní korporace, maximálně však do výše, jak by byla daňová ztráta stanovena podle 

tohoto zákona, kdyby zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace byla ve 

zdaňovacím období, nebo období, za něž se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta 

vznikla, poplatníkem, který je daňovým rezidentem, 

c) převzít položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl nárok zanikající nebo 

rozdělované obchodní korporaci podle § 34 odst. 4 a 5 a které dosud nebyly uplatněny 

zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací za podmínek, které by platily pro 

zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci, pokud by se fúze obchodních korporací 

nebo rozdělení obchodní korporace neuskutečnily; od zanikající nebo rozdělované 

obchodní korporace lze převzít pouze položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl 

nárok zanikající nebo rozdělované obchodní korporaci a které nebyly dosud zanikající 

nebo rozdělovanou obchodní korporací uplatněny, a to pouze v rozsahu zjištěném podle 

ekonomicky zdůvodnitelného kritéria; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní 

korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na 

území České republiky, lze převzít pouze zahraniční položky obdobného charakteru jako 

položky odčitatelné od základu daně, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí, 

maximálně však do výše a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

(9) Ustanovení odstavců 4, 5, 6 a 8 se použijí, pokud  

a) zanikající obchodní korporace, rozdělovaná obchodní korporace i nástupnická existující 

obchodní korporace, nástupnická založená obchodní korporace, nástupnická obchodní 

korporace, která je jediným společníkem, nebo nástupnická obchodní korporace při 

rozdělení jsou poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty a mají formu akciové 

společnosti, společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva anebo 

evropské družstevní společnosti, nebo  

b) zanikající obchodní korporace nebo rozdělovaná obchodní korporace je obchodní 

korporací, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České 

republiky a nástupnická existující obchodní korporace, nástupnická založená obchodní 

korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo 

nástupnická obchodní korporace při rozdělení je poplatníkem, který je daňovým 

rezidentem a má formu akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, evropské 

společnosti, družstva anebo evropské družstevní společnosti, nebo  

c) zanikající obchodní korporace nebo rozdělovaná obchodní korporace je daňovým 

rezidentem České republiky a má formu akciové společnosti, společnosti s ručením 

omezeným, evropské společnosti, družstva anebo evropské družstevní společnosti nebo je 

obchodní korporací, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie 

než České republiky, a nástupnická existující obchodní korporace, nástupnická založená 

obchodní korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným společníkem, 

nebo nástupnická obchodní korporace při rozdělení je obchodní korporací, která je 

daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a pokud 

jmění, jež přešlo ze zanikající obchodní korporace nebo rozdělované obchodní korporace 
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na nástupnickou založenou obchodní korporaci, nástupnickou obchodní korporaci, která 

je jediným společníkem, nebo nástupnickou obchodní korporaci při rozdělení v důsledku 

fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace, je součástí stálé 

provozovny nástupnické existující obchodní korporace, nástupnické založené obchodní 

korporace, nástupnické obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo 

nástupnické obchodní korporace při rozdělení umístěné na území České republiky. 

*** 

§ 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 předpisy5). 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 

zvláštního právního předpisu,20) jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle 

písmene v), 

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, 

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

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBPXNB88Y)



-10- 
 

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 za podmínky uvedené v odstavci 4; přitom u poplatníka, 

který vede daňovou evidenci, je tato úplata výdajem jen v poměrné výši připadající 

ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období; úplatou je u postupníka i částka jím 

hrazená postupiteli ve výši rozdílu mezi úplatou u finančního leasingu, která byla 

postupitelem zaplacena, a úplatou u finančního leasingu, která je u postupitele 

výdajem podle § 24 odst. 6 při postoupení smlouvy o finančním leasingu, 

ch) daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny byla 

zaplacena a nejsou není součástí ocenění majetku, 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) daňového rezidenta České republiky výdajem pouze u příjmů, které se 

zahrnují do základu daně, případně do samostatného základu daně, a to pouze v rozsahu, 

v němž nebyla započtena jakém ji nebylo možno započíst na daňovou povinnost 

v tuzemsku podle § 38f; výdajem není daň zaplacená v zahraničí v rozsahu, ve 

kterém přesahuje výši uvedenou v mezinárodní smlouvě nebo v právním předpisu 

jiného státu. Tento výdaj (náklad) se uplatní ve zdaňovacím období nebo období, za něž 

 
47a) Například § 192 až 194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 

spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců 

Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
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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; jako výdaj se neuplatní zahraniční daň týkající se 

období, ve kterém je jako položka odčitatelná od základu daně uplatněna daňová 

ztráta stanovená za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové 

přiznání, která následují po období uplatnění této daňové ztráty; tímto postupem 

není ovlivněna výše takto uplatňované daňové ztráty, 

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, s výjimkou rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle 

zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů a s výjimkou rezervy 

v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, 

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 předpisy 23) 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 předpisu 
110a), 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, 

 
22a) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
131) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. 
122) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 

pozdějších předpisů. 
23) § 18a a 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. 
132) Například § 230 zákoníku práce. 
110a) § 88 odst. 4 zákoníku práce. 
23b) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. 
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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, v nájmu nebo užívaným na základě 

smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem 

vlastnického práva k tomuto vozidlu (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 

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, s výjimkou smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu 

zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu, 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 poměru 5c), 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, v nájmu nebo užívaným na základě 

smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem 

vlastnického práva k tomuto vozidlu 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, 

 
5b) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
5c) § 189 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 zákoníku práce. 
24) Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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o) u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, uhrazená pořizovací cena20) u pohledávky 

nabyté postoupením, a to jen do výše příjmů z této pohledávky, 

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 q) 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 

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, 

 
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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u) daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů uvedených v § 10 

odst. 1 písm. h) bodu 1 nebo písm. 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 

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 nebo kmenového listu, které nejsou podle právních předpisů 

upravujících účetnictví oceňovány reálnou hodnotou, a 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, tohoto kmenového listu nebo tohoto podílu; toto 

omezení se nepoužije u cenného papíru, který není podle právních předpisů upravujících 

účetnictví oceňován reálnou hodnotou pouze z toho důvodu, že poplatník daně z příjmů 

právnických osob je mikro účetní jednotkou podle právních předpisů upravujících 

účetnictví, nebo daňovým nerezidentem, který je povinen podle právního řádu státu, 
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podle kterého je založen nebo zřízen, vést účetnictví, a příjem z prodeje cenného papíru 

není přičitatelný jeho stálé provozovně na území České republiky, 

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, 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 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, 

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 

 
26i) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
26j) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 
22b) Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb. 
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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, 

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 

 
128) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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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) výdaje na tvorbu 

1. fondu kulturních a sociálních potřeb u veřejně prospěšného poplatníka nebo 

sociálního fondu u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou nebo veřejnou 

výzkumnou institucí, do procentuální výše 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, která je shodná 

s procentuální výší základního přídělu, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních 

potřeb, 

2. fondu účelově určených prostředků u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou 

nebo veřejnou výzkumnou institucí, 

3. fondu provozních prostředků u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou, 

4. stipendijního fondu u poplatníka, který je vysokou školou, 

5. fondů k zabezpečení působnosti České kanceláře pojistitelů vymezené zákonem 

upravujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, s výjimkou výdajů na tvorbu 

fondu zábrany škod, 

zs) výdaje v podobě 

1. výdajů na provoz vlastního předškolního zařízení, nebo 

2. příspěvku na provoz předškolního zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti 

vlastních zaměstnanců, 

zt) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (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. 

 
80) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
82a) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 

(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). 
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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 podle první 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 předpisu22a), 

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, 

zz) převod prostředků z garančního fondu do fondu zábrany škod. 

(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, pokud po jeho 

ukončení je předmět finančního leasingu zahrnut do obchodního majetku. 

 
109) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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(5) Pokud je poplatníkem úplatně nabyt majetek, který předtím úplatně užíval, a pokud 

nejsou splněny podmínky finančního leasingu, je úplata za užívání výdajem podle odstavce 

1 pouze za podmínky, že poplatník zahrne tento majetek do obchodního majetku a cena za 

nabytí 

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 finanční leasing ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu, je 

výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem 

(nákladem), 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), 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; přitom 

u nemovitých věcí se nabývací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na 

jejich opravy a technické zhodnocení před splacením vkladu, 
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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 doplatek na dorovnání nebo dorovnání v penězích, na který vznikne poplatníkovi nárok 

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 nebo které snížily základ daně pro daň 

vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. 

(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 pohledávky) 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. 
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(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, 

f) pořizovací cena pozemku, 

g) hodnota pohledávky, jejíž úhrada by nebyla zdanitelným příjmem, 

h) úplata u finančního leasingu 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 
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(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. 

*** 

§ 34 

Položky odčitatelné od základu daně  

(1) Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za 

předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to v 5 zdaňovacích obdobích následujících 

bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. U poplatníka, který je 

společníkem veřejné obchodní společnosti, se daňová ztráta upraví o část základu daně nebo 

část daňové ztráty veřejné obchodní společnosti; přitom tato část základu daně nebo daňové 

ztráty se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, 

jinak rovným dílem. U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, se 

daňová ztráta upraví o část základu daně nebo část daňové ztráty komanditní společnosti 

určené ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti 

podle zvláštního právního předpisu. Poprvé lze tohoto ustanovení použít u daňové ztráty 

vzniklé za zdaňovací období roku 1993. U akciové společnosti, u níž došlo k přeměně 

z investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt, lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla 

a byla vyměřena investičnímu fondu počínaje zdaňovacím obdobím 1996. U poplatníka 

uvedeného v § 2 lze od základu daně odečíst ztrátu vzniklou za předchozí zdaňovací období 

nebo jeho část podle § 5 a uvedenou v daňovém přiznání, nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích 

následujících bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém byla v daňovém přiznání 

uvedena.  

 

(1) Od základu daně lze odečíst pravomocně stanovenou daňovou ztrátu nebo její 

část, a to ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovacímu 

období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která se daňová ztráta 

stanoví, nebo v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, za které 

se daňová ztráta stanoví. Poplatník se může vzdát práva na uplatnění daňové ztráty pro 

zdaňovací období následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví, 

oznámením správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, za které se 

daňová ztráta stanoví; lhůtu pro podání tohoto oznámení nelze navrátit v předešlý stav. 

Vzdání se práva má účinky pro všechna období následující po období, za které se tato 

daňová ztráta stanoví. Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty nelze vzít zpět. 

U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, se daňová ztráta 

upraví o část základu daně nebo část daňové ztráty veřejné obchodní společnosti; 

přitom tato část základu daně nebo daňové ztráty se stanoví ve stejném poměru, 

v jakém je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. 

U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, se daňová ztráta 
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upraví o část základu daně nebo část daňové ztráty komanditní společnosti určené ve 

stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti podle 

zvláštního právního předpisu. U poplatníka daně z příjmů fyzických osob lze daňovou 

ztrátu odečíst od základu daně pouze do výše úhrnu dílčích základů daně podle § 7 až 

10. V daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání poplatník také uvede 

zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která byla 

daňová ztráta, kterou uplatňuje jako položku odčitatelnou od základu daně, stanovena, 

a výši, v jaké ji uplatňuje. 

(2) Pro stanovení daňové ztráty, kterou lze podle odstavce 1 odečíst, platí ustanovení 

§ 23 až 33 a § 38n. U komanditní společnosti se daňová ztráta snižuje o částku připadající 

komplementářům.  

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na obecně prospěšné společnosti, s výjimkou 

obecně prospěšných společností, které jsou vysokou školou nebo poskytovateli zdravotních 

služeb, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího 

zdravotní služby.  

(4) Od základu daně lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na 

podporu odborného vzdělávání.  

(5) Pokud není možné odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu 

odborného vzdělávání odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze je 

odečíst nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikly.  

*** 

§ 35a 

 

(1) Poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky podle zvláštního 

právního předpisu,67) který pro poskytnutí příslibu zahájil podnikání a je registrován jako 

poplatník k dani z příjmů, může, splnil-li všeobecné podmínky stanovené zvláštním právním 

předpisem a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, uplatnit slevu na dani, a to, 

a) jde-li o poplatníka daně z příjmů právnických osob, ve výši součinu sazby daně podle § 21 

odst. 1 a základu daně podle § 20 odst. 1, sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 

8 a o rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle § 20 odst. 

1 převyšují s nimi související výdaje (náklady) 

b) jde-li o poplatníka daně z příjmů fyzických osob, ve výši daně vypočtené podle § 16 

z dílčího základu daně (§ 7). 

Výše slevy na dani se nemění, je-li dodatečně vyměřena vyšší daňová povinnost. 

(2) Zvláštními podmínkami, za kterých lze uplatnit slevu na dani podle odstavce 1, jsou 

a) poplatník počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém splnil všeobecné podmínky podle 

zákona upravujícího investiční pobídky, uplatní při stanovení základu daně v nejvyšší 

možné míře 

1. všechny odpisy podle § 26 až 33; v období uplatňování slevy nelze odpisování přerušit 

(§ 26 odst. 8), způsob odpisování podle tohoto zákona stanoví poplatník, 

2. opravné položky k pohledávkám podle zvláštního právního předpisu), 

 
67) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních 

pobídkách). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBPXNB88Y)



-24- 
 

3. položky odčitatelné od základu daně podle § 34 v nejbližším zdaňovacím období, za 

které bude vykázán základ daně, pokud nebyly uplatněny v předchozích 

zdaňovacích obdobích, 

b) poplatník bude u dlouhodobého hmotného majetku,20) s výjimkou nemovitých věcí, 

pořízeného v rámci investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory, 

prvním vlastníkem na území České republiky; toto se nevztahuje na majetek nabytý 

v rámci zpeněžení majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu19a) , 

c) poplatník v období, za které může uplatnit slevu na dani podle odstavce 3, nebude zrušen, 

nebude vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo v případě fyzické osoby neukončí 

nebo nepřeruší podnikatelskou činnost, 

d) poplatník počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém splnil všeobecné podmínky podle 

zákona upravujícího investiční pobídky, nezvýší základ pro výpočet slevy na dani 

obchodními operacemi ve vztazích s osobami uvedenými v ustanovení § 23 odst. 

7 způsobem, který neodpovídá ekonomickým principům běžných obchodních vztahů, 

e) poplatník pořídí a eviduje v majetku dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek20) nejméně 

v částkách uvedených ve všeobecných podmínkách pro investiční akci podle zákona 

upravujícího investiční pobídky, 

f) poplatník, kterému bylo poskytnuto podle zvláštního právního předpisu67) více příslibů 

investičních pobídek pro stejný typ investiční akce vymezený v zákoně upravujícím 

investiční pobídky, může uplatnit slevu na dani za zdaňovací období pouze podle jednoho 

z těchto příslibů. Uplatní-li slevu na dani podle později poskytnutého příslibu, nemůže za 

všechna následující zdaňovací období uplatnit slevu na dani podle dříve vydaných příslibů 

pro stejný typ investiční akce vymezený v zákoně upravujícím investiční pobídky. 

 (3) Slevu na dani podle odstavce 1 lze uplatňovat po dobu deseti po sobě bezprostředně 

následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze slevu 

na dani uplatnit, je zdaňovací období, ve kterém poplatník splnil všeobecné podmínky podle 

zvláštního právního předpisu67) a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, nejpozději 

však zdaňovací období, ve kterém uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu 

investičních pobídek podle zvláštního právního předpisu. 

(4) Sleva na dani nesmí v jednotlivých zdaňovacích obdobích překročit míru veřejné 

podpory podle zákona upravujícího investiční pobídky vztaženou k dosud skutečně 

vynaloženým způsobilým nákladům a současně nemůže v celkovém souhrnu s dalšími 

formami investiční pobídky překročit maximální výši veřejné podpory stanovenou 

rozhodnutím podle zákona upravujícího investiční pobídky. 

(5) Částka slevy na dani se zaokrouhluje na celé Kč dolů. 

(6) Nedodrží-li poplatník některou z podmínek uvedených v odstavci 2, s výjimkou 

podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) a d), nebo některou ze všeobecných podmínek 

stanovených zvláštním právním předpisem, nebo některou z povinností, jejichž nesplněním 

pozbývá rozhodnutí o příslibu investiční pobídky platnosti, nárok na slevu podle odstavce 

1 zaniká a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna zdaňovací 

období, ve kterých slevu uplatnil. Pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání na 

základě rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi 

spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní smlouvy, nárok na slevu 

podle věty první nezaniká. Nedodrží-li poplatník podmínku uvedenou v odstavci 2 písm. a) 

nebo d), nárok na slevu za zdaňovací období, ve kterém tato podmínka nebyla dodržena, se 

snižuje o částku ve výši součinu sazby daně podle § 21 odst. 1 a té části změny základu daně 

po snížení o položky podle § 20 odst. 8 a § 34, která vznikla porušením podmínky podle 

 
19a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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odstavce 2 písm. a), a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna 

zdaňovací období, ve kterých podmínku nedodržel. Sleva na dani nemůže dosáhnout 

záporných hodnot. 

(7) Pokud se poplatník v období od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky do 

uplynutí lhůty, po kterou může uplatňovat slevu na dani podle odstavce 3, zúčastní fúze nebo 

rozdělení sloučením jako nástupnická obchodní korporace nebo jako přejímající společník 

převezme jmění obchodní korporace zrušené s převodem jmění na společníka, nemůže již 

v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím podle § 21a písm. c), 

uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník správci daně, 

Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Povinnost plnění podmínek 

stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky tím není dotčena. 

(8) Pokud poplatník v období od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky do 

uplynutí lhůty, po kterou může uplatňovat slevu na dani podle odstavce 3, zvýší základ pro 

výpočet slevy na dani převodem majetku nebo jeho části osob uvedených v § 23 odst. 7, který 

u nich bude mít za následek snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, nemůže již 

v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém skutečnost 

nastala, uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník správci 

daně, Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Povinnost plnění podmínek 

stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky tím není dotčena. 

(9) Pokud poplatník v období od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky do 

uplynutí lhůty, po kterou může uplatňovat slevu na dani podle odstavce 3, zvýší základ pro 

výpočet slevy na dani převodem majetku nebo jeho části osob uvedených v § 23 odst. 7, který 

u nich bude mít za následek snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, nemůže již 

v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém skutečnost 

nastala, uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník správci 

daně, Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Povinnost plnění podmínek 

stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky tím není dotčena. 

*** 

§ 38n 

Daňová ztráta 

(1) Pokud výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšují příjmy upravené podle § 23, 

je rozdíl daňovou ztrátou. 

(2) Při správě daňové ztráty se postupuje obdobně jako při správě daňové povinnosti, 

avšak daňová ztráta vzniklá a vyměřená stanovená poplatníkovi zaniklému bez provedení 

likvidace nepřechází na jeho právního nástupce s výjimkami uvedenými v § 23a odst. 5 písm. 

b) a § 23c odst. 8 písm. b). Daňová ztráta se vyměřuje stanovuje. Při snižování daňové ztráty 

se postupuje obdobně jako při zvyšování daňové povinnosti. Při zvyšování daňové ztráty se 

postupuje obdobně jako při snižování daňové povinnosti. Daňová ztráta se zaokrouhluje na 

celé koruny nahoru. 

(3) Ustanovení předchozích odstavců platí i pro poplatníky uvedené v § 2, pokud není 

v § 5 stanoveno jinak. 

(4) Ustanovení odstavce 1 platí i pro stanovení daňové ztráty komanditní společnosti 

připadající komplementářům (komplementáři). 
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§ 38na 

 

 (1) Vyměřenou Stanovenou a neuplatněnou daňovou ztrátu nelze odčítat od základu 

daně za podmínek uvedených v § 34 odst. 1, došlo-li u poplatníka k podstatné změně ve 

složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole (dále jen „podstatná změna“). 

Změnou ve složení osob se rozumí změna členů obchodní korporace nebo změna jejich podílu 

na kapitálu či kontrole poplatníka nabytí nebo zvýšení podílu na základním kapitálu nebo 

hlasovacích právech a získání rozhodujícího vlivu. Podstatnou změnou se vždy rozumí 

nabytí nebo zvýšení podílu, které se v úhrnu týká více než 25 % základního kapitálu nebo 

hlasovacích práv nebo změny, a změny, kterými získá člen obchodní korporace rozhodující 

vliv. Zda došlo k podstatné změně, se zjišťuje v období, za které má být daňová ztráta 

uplatněna, a to porovnáním tohoto obdobís obdobím, za něž byla daňová ztráta vyměřena; 

přitom v období, za něž byla daňová ztráta vyměřena, je rozhodné složení osob, které se 

přímo účastní na kapitálu či kontrole k poslednímu dni tohoto období, a výše jejich podílu, 

a v období, za něž má být daňová ztráta uplatněna, je rozhodný úhrn změn, kterými dojde od 

posledního dne období, za které byla daňová ztráta vyměřena, do konce období, za které má 

být daňová ztráta uplatněna, k nabytí nebo zvýšení podílu na základním kapitálu nebo na 

hlasovacích právech nebo kterými získá člen obchodní korporace rozhodující vliv. 

Rozhodným pro zjištění, zda došlo k podstatné změně, je úhrn změn ve složení osob, ke 

kterým došlo mezi posledním dnem období, za které byla daňová ztráta stanovena, 

a posledním dnem období, ve kterém má být daňová ztráta uplatněna. 

(2) U akciové společnosti, která vydala akcie na majitele, a to buď v období, za které 

byla daňová ztráta vyměřena, nebo v období, za které má být daňová ztráta uplatněna nebo 

v obou těchto obdobích, se má za to, že došlo k podstatné změně, pokud bylo v období, za 

které má být daňová ztráta uplatněna, vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého 

předmětu podnikání provozoval poplatník, méně než 80 % tržeb za vlastní výkony a zboží 

zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) oproti období, za něž byla 

daňová ztráta vyměřena,. Toto ustanovení se nepoužije, pokud poplatník prokáže správci 

daně, že ve zdaňovacím období, za něž má být uplatněna daňová ztráta, nedošlo ke změně ve 

složení společníků nebo ke změně jejich podílu na kapitálu či kontrole, která se v úhrnu týká 

více než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nebo kterou získá společník 

rozhodující vliv, oproti zdaňovacímu období, za něž mu byla daňová ztráta vyměřena. 

(2) U akciové společnosti, která vydala akcie na majitele v období, za které byla 

daňová ztráta stanovena, nebo v období, ve kterém má být daňová ztráta uplatněna, se 

má za to, že došlo k podstatné změně, ledaže poplatník prokáže, že v období, ve kterém 

má být daňová ztráta uplatněna, bylo vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého 

předmětu podnikání provozoval poplatník v období, za které byla daňová ztráta 

stanovena, nejméně 80 % tržeb za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných do výnosů podle 

právních předpisů upravujících účetnictví, nebo pokud prokáže, že nedošlo k podstatné 

změně podle odstavce 1. 

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud poplatník, u nějž k podstatné změně 

došlo, prokáže správci daně, že nejméně 80 % tržeb za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných 

do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) v období, kdy došlo k podstatné změně, 

a v následujících obdobích, v nichž ve kterých má být uplatněna daňová ztráta vzniklá za 

období před podstatnou změnou, bylo vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého 

předmětu podnikání provozoval poplatník v období, za které byla daňová ztráta vyměřena 

stanovena. 
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(4) Zaniká-li při přeměně131) daňový poplatník, může právní nástupce daňovou ztrátu 

převzatou podle § 23c odst. 8 písm. b) odčítat od základu daně maximálně do výše části 

základu daně, připadající na stejné činnosti vykonávané poplatníkem, kterému byla daňová 

ztráta vyměřena stanovena, a to v období, za které byla daňová ztráta vyměřena stanovena. 

V případě přeměny rozdělením, kdy rozdělovaná obchodní korporace nezaniká, může 

daňovou ztrátu převzatou podle § 23c odst. 8 písm. b) odčítat nástupnická obchodní korporace 

při rozdělení od základu daně maximálně do výše části základu daně připadající na stejné 

činnosti vykonávané poplatníkem, kterému byla daňová ztráta vyměřena stanovena, a to 

v období, za které byla daňová ztráta vyměřena stanovena. Část základu daně podle věty 

první a druhé se stanoví na základě poměru tržeb za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných do 

výnosů podle zvláštního právního předpisu20) připadajících na stejné činnosti vykonávané 

zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací v období, za které byla daňová ztráta 

vyměřena stanovena, k celkovým tržbám za vlastní výkony a zboží zaúčtovaným do výnosů 

podle zvláštního právního předpisu20). Obdobně se postupuje v případě převzetí daňové ztráty, 

která vznikla poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 4, který nemá na území České republiky 

stálou provozovnu. 

(5) Obchodní korporace, která při přeměně sloučením nebo rozdělením nezaniká, může 

odčítat daňovou ztrátu, která jí byla vyměřena stanovena před přeměnou a nebyla převedena 

na nástupnickou obchodní korporaci při rozdělení, maximálně do výše části základu daně 

připadající na stejné činnosti, které vykonávala v období, za které byla daňová ztráta 

vyměřena stanovena. Část základu daně podle věty první se stanoví na základě poměru tržeb 

za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) 

připadajících na stejné činnosti vykonávané poplatníkem, který nezaniká, v období, za které 

byla daňová ztráta vyměřena stanovena, k celkovým tržbám za vlastní výkony a zboží 

zaúčtovaným do výnosů podle zvláštního právního předpisu20). 

(6) Při převodu obchodního závodu lze daňovou ztrátu nebo část daňové ztráty, převzaté 

podle § 23a odst. 5 písm. b), odčítat od základu daně přijímající obchodní korporace 

v jednotlivých obdobích maximálně do výše základu daně stanoveného u přijímající obchodní 

korporace z činnosti vykonávané prostřednictvím převedeného obchodního závodu, která byla 

prostřednictvím převedeného obchodního závodu vykonávána v období, za které byla 

uplatňovaná daňová ztráta vyměřena stanovena. Výše základu daně podle věty první se 

stanoví u přijímající obchodní korporace na základě poměru tržeb za vlastní výkony a zboží 

zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) připadajících na stejné činnosti 

vykonávané převádějící obchodní korporací v období, za které byla daňová ztráta vyměřena 

stanovena, k celkovým tržbám za vlastní výkony a zboží zaúčtovaným do výnosů podle 

zvláštního právního předpisu20). Obdobně se postupuje v případě převzetí daňové ztráty, která 

vznikla poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 4, který nemá na území České republiky stálou 

provozovnu. 

(7) Daňovou ztrátu stanovenou po přeměně obchodní korporace nelze odčítat od 

základu daně právního předchůdce poplatníka v období předcházejícím období, za 

které je tato daňová ztráta stanovena. Pokud je takto stanovená daňová ztráta odčítána 

od základu daně poplatníka v období předcházejícím období, za které se tato daňová 

ztráta stanoví, lze ji za podmínek uvedených v § 34 odst. 1 uplatnit pouze v rozsahu, 

v jakém tato ztráta připadá na stejné činnosti, které poplatník vykonával před 

přeměnou. 

(7)(8) Vzniknou-li poplatníkovi pochybnosti, zda jsou splněny podmínky stanovené 

v odstavcích 1 až 67, může požádat správce daně o závazné posouzení skutečnosti, zda 

daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně. V žádosti o vydání 

rozhodnutí o závazném posouzení je poplatník povinen uvést 
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a) název, právní formu a sídlo právnické osoby, daňové identifikační číslo, pokud bylo 

přiděleno, 

b) přehled veškerých tržeb za vlastní výkony a zboží v členění podle činností vykonávaných 

poplatníkem, jemuž daňová ztráta vznikla, dosažených v období, za které byla daňová 

ztráta, která má být uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně, vyměřena, nebo 

ve kterém vznikla stanovena, 

c) přehled veškerých tržeb za vlastní výkony a zboží v členění podle činností vykonávaných 

poplatníkem, který daňovou ztrátu uplatňuje, dosažených v období, za které má být 

daňová ztráta uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně, 

d) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení skutečnosti, zda daňovou ztrátu lze 

uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně. 

(8)(9) Je-li rozhodnutí o závazném posouzení doručeno poplatníkovi po uplynutí lhůty 

pro podání daňového přiznání, může poplatník uplatnit odčitatelnou položku podle § 34 odst. 

1 v dodatečném daňovém přiznání. 

(9)(10) Za provozování stejné činnosti podle odstavců 2 až 67v období, za které má být 

daňová ztráta uplatněna, a v období, za něž byla daňová ztráta vyměřena, nebo ve kterém 

vznikla, se považuje i případ, kdy v období, za které byla daňová ztráta vyměřena, nebo ve 

kterém vznikla, došlo k vynakládání výdajů (nákladů) za účelem dosažení, zajištění a udržení 

příjmů, ale tyto příjmy byly vykázány až v období, za které má být daňová ztráta uplatněna. 

(10) Za provozování stejné činnosti podle odstavců 2 až 7 v období, ve kterém má 

být daňová ztráta uplatněna, a v období, za které byla daňová ztráta stanovena, se 

považuje i případ, kdy 

a)  v období, za které byla daňová ztráta stanovena, došlo k vynakládání výdajů za 

účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů, ale tyto příjmy byly vykázány až 

v období, ve kterém má být daňová ztráta uplatněna, nebo 

b)  v období, ve kterém má být daňová ztráta uplatněna, došlo k vynakládání výdajů za 

účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů, ale tyto příjmy byly vykázány až 

v období, za které byla daňová ztráta stanovena. 

(10) (11) V případech uvedených v odstavcích 4 až 6 7 se nepoužijí ustanovení odstavců 

1 až 3. 

(11) (12) Obdobím podle odstavců 1 až 6 7 a 9 10 se rozumí zdaňovací období i období, 

za něž se podává daňové přiznání. 

*** 

§ 38r 

 

(1) Byla-li poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani, lhůta pro stanovení daně 

za zdaňovací období, ve kterém nárok na slevu vznikl, tak i pro všechna zdaňovací období, za 

která lze tuto slevu uplatnit, končí současně se lhůtou pro stanovení daně za zdaňovací 

období, v němž nastaly skutečnosti uvedené v § 35a odst. 7, 8 nebo 9, nebo v němž uplynula 

lhůta pro uplatnění nároku na slevu na dani. 

(2) Bylo-li možné uplatnit daňovou ztrátu nebo její část ve zdaňovacích obdobích 

následujících po zdaňovacím období, v němž daňová ztráta vznikla, jako položku odčitatelnou 

od základu daně, lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období, v němž daňová ztráta vznikla, 

tak i pro všechna zdaňovací období, za která bylo možné tuto daňovou ztrátu nebo její část 

uplatnit, končí současně se lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací období, za které 
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bylo možné daňovou ztrátu nebo její část uplatnit. Obdobně se postupuje při uplatnění ztráty 

po převodu obchodního závodu, fúzi obchodních korporací nebo rozdělení obchodní 

korporace. 

(2) Bylo-li možné uplatnit daňovou ztrátu nebo její část jako položku odčitatelnou 

od základu daně ve zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím období nebo 

období, za které se podává daňové přiznání, za která byla stanovena, lhůta pro 

stanovení daně za období, za které byla daňová ztráta stanovena, a za všechna 

následující zdaňovací období, ve kterých bylo možné tuto daňovou ztrátu nebo její část 

uplatnit, končí současně se lhůtou pro stanovení daně za poslední  zdaňovací období, ve 

kterém bylo možné daňovou ztrátu nebo její část uplatnit; pokud byla daňová ztráta 

nebo její část uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně ve zdaňovacím 

období předcházejícím období, za které byla daňová ztráta stanovena, končí lhůta pro 

stanovení daně za toto zdaňovací období současně se lhůtou pro stanovení daně za 

poslední zdaňovací období, ve kterém bylo možné daňovou ztrátu nebo její část uplatnit. 

Vzdal-li se poplatník práva na uplatnění daňové ztráty pro zdaňovací období následující 

po období, za které se tato daňová ztráta stanoví, lhůta pro stanovení daně za zdaňovací 

období, které předchází období, za které byla daňová ztráta stanovena, a ve kterém byla 

daňová ztráta uplatněna, končí současně se lhůtou pro stanovení daně za období, ve 

kterém byla daňová ztráta stanovena. Tímto způsobem se postupuje také při uplatnění 

daňové ztráty po převodu obchodního závodu, fúzi obchodních korporací nebo 

rozdělení obchodní korporace. 

 (3) Lhůty pro stanovení daně z důvodů nesplnění podmínek pro uplatnění úplaty 

u finančního leasingu jako výdaje počínají běžet od konce kalendářního roku, v němž bylo 

možno poprvé ověřit splnění těchto zákonných podmínek. 

(4) Lhůty pro stanovení daně z důvodu nesplnění podmínky pokračování v činnosti 

zemědělského podnikatele počínají běžet od konce kalendářního roku, v němž tato podmínka 

není splněna. 

(5) Ustanovení odstavců 2 až 4 se vztahují na všechny poplatníky bez ohledu na to, zda 

jim byla poskytnuta investiční pobídka podle zvláštního právního předpisu). 

*** 

§ 38zf 

Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku 

Pokud poplatník podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání současně 

s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání 

daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání, hledí se na žádost jako na 

podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového 

přiznání. 

*** 

§ 38zh 

Zvláštní ustanovení o uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně 

Pokud poplatník podá současně s daňovým přiznáním nebo dodatečným daňovým 

přiznáním za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve 

kterých mu vznikla daňová ztráta, dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období, ve 
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kterém uplatní tuto daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku od základu daně, hledí se 

na toto dodatečné daňové přiznání jako na podané v den, kdy byla tato daňová ztráta 

pravomocně stanovena. Podání dalšího dodatečného daňového přiznání za stejné období 

před tímto dnem není přípustné a nezahajuje další řízení. Údaje uvedené v takto 

podaném dodatečném daňovém přiznání se využijí při stanovení daně, pokud to stav 

řízení umožňuje. 
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K části třetí návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn  

*** 

§ 6  

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu 

motoru  

do 800 cm3 1 200 Kč 

nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800 Kč 

nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 Kč 

nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 Kč 

nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 Kč 

nad 3000 cm3 4 200 Kč.  

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí při počtu náprav 

hmotnosti  

1 náprava 

                   do 1 tuny                        1 800 Kč 

                   nad 1 t do 2 t                   2 700 Kč 

                   nad 2 t do 3,5 t                 3 900 Kč 

                   nad 3,5 t do 5 t                 5 400 Kč 

                   nad 5 t do 6,5 t                 6 900 Kč 

                   nad 6,5 t do 8 t                 8 400 Kč 

                   nad 8 t                          9 600 Kč 

 

2 nápravy 

                   do 1 tuny                        1 800 Kč 

                   nad 1 t do 2 t                   2 400 Kč 

                   nad 2 t do 3,5 t                 3 600 Kč 

                   nad 3,5 t do 5 t                 4 800 Kč 

                   nad 5 t do 6,5 t                 6 000 Kč 

                   nad 6,5 t do 8 t                 7 200 Kč 

                   nad 8 t do 9,5 t                 8 400 Kč 

                   nad 9,5 t do 11 t                9 600 Kč 

                   nad 11 t do 12 t                10 800 Kč 

                   nad 12 t do 13 t                12 600 Kč 

                   nad 13 t do 14 t                14 700 Kč 

                   nad 14 t do 15 t                16 500 Kč 

                   nad 15 t do 18 t                23 700 Kč 

                   nad 18 t do 21 t                29 100 Kč 

                   nad 21 t do 24 t                35 100 Kč 

                   nad 24 t do 27 t                40 500 Kč 

                   nad 27 t                        46 200 Kč 

 

3 nápravy 

                   do 1 t                           1 800 Kč 

                   nad 1 t do 3,5 t                 2 400 Kč 

                   nad 3,5 t do 6 t                 3 600 Kč 
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                   nad 6 t do 8,5 t                 6 000 Kč 

                   nad 8,5 t do 11 t                7 200 Kč 

                   nad 11 t do 13 t                 8 400 Kč 

                   nad 13 t do 15 t                10 500 Kč 

                   nad 15 t do 17 t                13 200 Kč 

                   nad 17 t do 19 t                15 900 Kč 

                   nad 19 t do 21 t                17 400 Kč 

                   nad 21 t do 23 t                21 300 Kč 

                   nad 23 t do 26 t                27 300 Kč 

                   nad 26 t do 31 t                36 600 Kč 

                   nad 31 t do 36 t                43 500 Kč 

                   nad 36 t                        50 400 Kč 

 

4 nápravy 

a více náprav 

                   do 18 t                          8 400 Kč 

                   nad 18 t do 21 t                10 500 Kč 

                   nad 21 t do 23 t                14 100 Kč 

                   nad 23 t do 25 t                17 700 Kč 

                   nad 25 t do 27 t                22 200 Kč 

                   nad 27 t do 29 t                28 200 Kč 

                   nad 29 t do 32 t                33 300 Kč 

                   nad 32 t do 36 t                39 300 Kč 

                   nad 36 t                        44 100 Kč. 

  

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí při počtu náprav 

hmotnosti 

1 náprava 

 do 1 tuny 1 800 Kč 

 nad 1 t do 2 t 2 700 Kč 

 nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč 

 nad 3,5 t do 5 t 4 500 Kč 

 nad 5 t do 6,5 t 5 200 Kč 

 nad 6,5 t do 8 t 6 300 Kč 

 nad 8 t 7 200 Kč 

2 nápravy 

 do 1 tuny 1 800 Kč 

 nad 1 t do 2 t 2 400 Kč 

 nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč 

 nad 3,5 t do 5 t 4 100 Kč 

 nad 5 t do 6,5 t 4 500 Kč 

 nad 6,5 t do 8 t 5 400 Kč 

 nad 8 t do 9,5 t 6 300 Kč 

 nad 9,5 t do 11 t 7 200 Kč 

 nad 11 t do 12 t 8 100 Kč 

 nad 12 t do 13 t 9 500 Kč 

 nad 13 t do 14 t 11 000 Kč 

 nad 14 t do 15 t 12 400 Kč 

 nad 15 t do 18 t 17 800 Kč 
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 nad 18 t do 21 t 21 800 Kč 

 nad 21 t do 24 t 26 300 Kč 

 nad 24 t do 27 t 30 400 Kč 

 nad 27 t 34 700 Kč 

3 nápravy 

 do 1 t 1 800 Kč 

 nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč 

 nad 3,5 t do 6 t 2 700 Kč 

 nad 6 t do 8,5 t 4 500 Kč 

 nad 8,5 t do 11 t 5 400 Kč 

 nad 11 t do 13 t 6 300 Kč 

 nad 13 t do 15 t 7 900 Kč 

 nad 15 t do 17 t 9 900 Kč 

 nad 17 t do 19 t 11 900 Kč 

 nad 19 t do 21 t 13 100 Kč 

 nad 21 t do 23 t 16 000 Kč 

 nad 23 t do 26 t 20 500 Kč 

 nad 26 t do 31 t 27 500 Kč 

 nad 31 t do 36 t 32 600 Kč 

 nad 36 t 37 800 Kč 

4 nápravy a více náprav 

 do 18 t 6 300 Kč 

 nad 18 t do 21 t 7 900 Kč 

 nad 21 t do 23 t 10 600 Kč 

 nad 23 t do 25 t 13 300 Kč 

 nad 25 t do 27 t 16 700 Kč 

 nad 27 t do 29 t 21 200 Kč 

 nad 29 t do 32 t 28 000 Kč 

 nad 32 t do 36 t 29 500 Kč 

 nad 36 t 33 100 Kč. 

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v 

technických dokladech k vozidlu.  

(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití 

osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) 

výhodnější.  

(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou používána pro 

činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 

01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující 

zemědělskou výrobu.  

(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 

36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 

36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. 

Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace 

vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele 

vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení 

sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. 

U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle 

odstavce 5. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž 

provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.  
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(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby 

daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným 

příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území 

České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace 

zaznamenána.  

(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 

1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.  

(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % 

u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a 

méně než 12 tun, pokud  

a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických 

osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,  

b) jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé 

souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího 

daně z příjmů, nebo  

c) se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána 

k činnosti, z níž  

1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo  

2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.  

(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních automobilů a 

přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, za podmínek uvedených v 

odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a 

podle odstavce 6. 
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K části čtvrté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění  

*** 

§ 57  

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou 

prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese  

(1) Nárok na vrácení daně vzniká osobě podnikající podle zákona upravujícího 

zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu, nebo osobě, která provádí 

hospodaření v lese podle lesního zákona. Podmínkou nároku na vrácení daně je, že tato osoba 

nakoupila minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) za cenu 

obsahující daň nebo tyto oleje vyrobila a tyto nakoupené nebo vyrobené minerální oleje 

použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese.  

(2) Nárok na vrácení daně se nevztahuje na toho, komu byla vrácena daň z uvedených 

minerálních olejů podle § 15 nebo 15a. Nárok na vrácení daně se rovněž nevztahuje na osobu, 

která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci, úpadku nebo která je povinna vrátit 

veřejnou podporu v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora poskytnutá 

této osobě prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.  

(3) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely spotřebních daní rozumí  

a)  rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, 

okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo 

propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu,  

b) chov hospodářských zvířat za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných 

produktů včetně produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat evidovaných podle 

plemenářského zákona; hospodářskými zvířaty se pro účely spotřebních daní rozumí skot, 

koně, prasata, drůbež, ovce nebo kozy, a  

c)  rybníkářství podle zákona upravujícího rybářství.  

(4) Osoba, které vznikl nárok na vrácení daně, má pro tento účel postavení daňového 

subjektu bez povinnosti se registrovat.  

(5) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby těchto minerálních olejů pro 

zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese.  

(6) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů, nebo která byla 

u vyrobených minerálních olejů zaplacena na základě použití těchto minerálních olejů pro 

vlastní spotřebu, se ve výši  

a) 9 500 Kč/1 000 l minerálních olejů vrací osobě uvedené v odstavci 1 provozující  

1. chov hospodářských zvířat za minerální oleje spotřebované při této činnosti, pokud tato 

osoba neprovozuje rostlinnou výrobu,  

2. rostlinnou výrobu se zastoupením citlivých plodin a révy vinné alespoň 0,1 za minerální 

oleje spotřebované při této činnosti, pokud tato osoba neprovozuje chov hospodářských 

zvířat,  

3. rostlinnou výrobu a chov hospodářských zvířat s intenzitou chovu těchto zvířat nad 0,3 

za minerální oleje spotřebované při těchto činnostech, nebo  

4. rostlinnou výrobu se zastoupením citlivých plodin a révy vinné alespoň 0,1 a chov 
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hospodářských zvířat s intenzitou chovu těchto zvířat do 0,3 za minerální oleje 

spotřebované při těchto činnostech,  

b) 4 380 Kč/1 000 l minerálních olejů vrací osobě uvedené v odstavci 1 provozující 

zemědělskou prvovýrobu, na kterou nelze uplatnit sazbu podle písmene a), nebo 

provádějící hospodaření v lese za minerální oleje spotřebované při těchto činnostech.  

(7) Výše pevné částky vracené daně podle odstavce 6 je v případě směsí minerálních 

olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do ceny 

těchto minerálních olejů, nebo která byla u vyrobených minerálních olejů zaplacena 

na základě použití těchto minerálních olejů pro vlastní spotřebu, snížené o výši daně 

odpovídající podílu biopaliva ve směsi.  

(8) Pro účely spotřebních daní se rozumí  

a) intenzitou chovu hospodářských zvířat podíl počtu hospodářských zvířat, která jsou 

chována osobou uvedenou v odstavci 1, přepočteného na velkou dobytčí jednotku, 

a výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost 

nebo trvalá kultura vedené pro tuto osobu v evidenci využití půdy podle uživatelských 

vztahů vedené podle zákona upravujícího zemědělství,  

b) citlivou plodinou plodina, na kterou je poskytována dobrovolná podpora vázaná 

na produkci podle nařízení vlády upravujícího stanovení některých podmínek poskytování 

přímých plateb zemědělcům, a  

c) zastoupením citlivých plodin a révy vinné podíl výměry zemědělské půdy s citlivými 

plodinami a révou vinnou a výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná 

půda nebo trvalá kultura zaznamenaných nebo vedených pro osobu uvedenou v odstavci 1 

v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů vedené podle zákona upravujícího 

zemědělství.  

(9) Nákup minerálních olejů se pro účely prokázání vzniku nároku na vrácení daně 

prokazuje dokladem o prodeji minerálních olejů a jejich výroba interním dokladem.  

(10) Na dokladu o prodeji minerálních olejů musí být uvedeny tyto náležitosti:  

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,  

b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li 

přiděleno, nebo datum narození kupujícího,  

c) množství minerálních olejů podle odstavce 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich 

obchodní označení a kód nomenklatury,  

d) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů podle odstavce 1 do volného 

daňového oběhu,  

e) výše spotřební daně celkem,  

f) datum vystavení dokladu o prodeji,  

g) číslo dokladu o prodeji.  

(11) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:  

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li 

přiděleno, nebo datum narození výrobce,  

b) množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, 

obchodní označení a kód nomenklatury,  

c) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 

do volného daňového oběhu,  

d) výše spotřební daně celkem,  

e) datum vystavení interního dokladu,  

f) číslo interního dokladu.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBPXNB88Y)



-37- 
 

(12) Doklady, kterými se prokazuje nákup nebo výroba minerálních olejů, se vedou 

v časové souslednosti.  

(13) Spotřeba minerálních olejů pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění 

hospodaření v lese se pro účely prokázání vzniku nároku na vrácení daně prokazuje evidencí 

o skutečné spotřebě. V případě rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat lze 

spotřebu prokázat evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona 

upravujícího zemědělství nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle 

plemenářského zákona; spotřeba se má v tomto případě za prokázanou, jsou-li pro osobu 

uvedenou v odstavci 1 v příslušné evidenci evidovány hospodářská zvířata nebo zemědělská 

půda s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura.  

(14) Volbu způsobu prokazování spotřeby pro daný kalendářní rok provede osoba 

uvedená v odstavci 1 prvním daňovým přiznáním podaným za tento kalendářní rok, ve kterém 

uplatňuje nárok na vrácení daně za rostlinnou výrobu nebo chov hospodářských zvířat. Tuto 

volbu nelze změnit, a to ani podáním dodatečného daňového přiznání. Zvolený způsob 

prokazování se použije pro všechny činnosti rostlinné výroby nebo chovu hospodářských 

zvířat vykonávané touto osobou.  

(15) Evidence o skutečné spotřebě obsahuje tyto údaje:  

a) místo spotřeby minerálních olejů,  

b) druh vykonávané práce, při níž došlo k použití minerálních olejů pro zemědělskou 

prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese,  

c) celkové množství spotřebovaných minerálních olejů,  

d) jednoznačnou identifikaci právního důvodu, na jehož základě osoba provádí hospodaření 

v lese podle lesního zákona, pokud se jedná o tuto osobu.  

(16) Pokud osoba, které vznikl nárok na vrácení daně, prokazuje spotřebu minerálních 

olejů evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona upravujícího 

zemědělství nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského 

zákona, platí, že za jednotlivé kalendářní měsíce spotřebovala množství minerálních olejů 

odpovídající množství minerálních olejů stanovenému podílem z ročního normativu 

minimální spotřeby. Roční normativ minimální spotřeby se stanoví jako minimální spotřeba 

minerálních olejů na činnosti rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat za kalendářní 

rok.  

 (17) Dojde-li ke změně skutečností, které jsou rozhodné pro určení výše nároku 

na vrácení daně, hledí se na tuto změnu tak, že nastala uplynutím posledního dne 

kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém k ní došlo. Pro určení 

kategorie normativu minimální spotřeby u rostlinné výroby pro daný kalendářní rok je 

rozhodným dnem 15. květen tohoto roku; pokud k tomuto datu nebyla zemědělská půda, pro 

kterou se kategorie normativu určuje, pro osobu uvedenou v odstavci 1 v evidenci využití 

půdy podle uživatelských vztahů vedené podle zákona upravujícího zemědělství evidována, 

je rozhodným dnem pro určení kategorie normativu minimální spotřeby poslední den 

kalendářního měsíce, ve kterém nastaly účinky právního důvodu, na jehož základě došlo 

ke změně osoby, pro kterou je v této evidenci zemědělská půda evidována.  

(18) Zdaňovacím obdobím pro účely vracení daně z minerálních olejů osobám 

používajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese 

je  

a) kalendářní čtvrtletí, pokud se spotřeba prokazuje evidencí o skutečné spotřebě, nebo  

b) kalendářní rok, pokud se spotřeba prokazuje evidencí využití půdy podle uživatelských 

vztahů vedenou podle zákona upravujícího zemědělství nebo ústřední evidencí 

hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona.  
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(19) Nárok na vrácení daně se uplatňuje v daňovém přiznání ve lhůtě do konce třetího 

kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok 

na vrácení daně vznikl. Pokud v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, tento nárok 

zaniká; tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit její navrácení v předešlý stav.  

(20) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději 

do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, 

ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání 

podáno, nárok na vrácení daně zaniká; tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit její 

navrácení v předešlý stav.  

(21) Vznikne-li vyměřením nebo doměřením nároku na vrácení daně vratitelný 

přeplatek, vrátí se bez žádosti do 60 kalendářních dní po vyměření nebo doměření nároku.  

(21) Vznikne-li v důsledku vyměření nebo doměření nároku na vrácení daně 

vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně osobě, které tento nárok vznikl, bez žádosti 

do 

a)  15 dnů ode dne oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru, 

nebo 

b)  40 dnů ode dne, který se považuje za den doručení platebního výměru nebo 

dodatečného platebního výměru v případě, kdy se výsledek vyměření nebo doměření 

neoznamuje. 

(22) Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterými se uplatňuje nárok na vrácení 

daně, podává osoba uvedená v odstavci 1 elektronicky s využitím dálkového přístupu 

ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.  

(23) Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem financí stanoví vyhláškou  

a) způsob výpočtu výše nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných 

v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese,  

b) výše ročních normativů minimální spotřeby a jejich kategorie a podílové rozdělení ročních 

normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce,  

c) způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat včetně přepočtu hospodářských 

zvířat na velké dobytčí jednotky a  

d) způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné.  
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K části páté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění 

*** 

Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. 

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně 

CZ-CPA Popis služby 

 Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 k tomuto 

zákonu. 

33.17.19 Opravy invalidních vozíků. 

38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu. 

38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu. 

49.39.2 Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky, pokud 

se nejedná o hromadnou pravidelnou dopravu osob. 

51 Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 

55 Ubytovací služby. 

59.14 Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení. 

86 Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ CPA 

86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.  

87 Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59. 

90 Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí 

oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby 

nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek. 

90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení 

(na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických 

zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, 

cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí). 

93.11, 93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých 

i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem. 

93.13 Služby posiloven a fitcenter. 

93.29.11 Služby související s provozem rekreačních parků a pláží. 

93.29.21 Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení. 

96.03 Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata. 

96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. 

První snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu 

k tomuto kódu v textové části této přílohy. 

Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, 

kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle 

předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

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

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

ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné 

linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou. 

Oprávněním k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít se pro účely zařazení služby 

do příslušné sazby daně rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb. 

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně 

CZ-CPA Popis služby 

36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí. 

37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících 

s těmito činnostmi. 

49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel 

s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky a osobní doprava lyžařskými 

vleky. 

50 Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 

55 Ubytovací služby. 

56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud 

 - nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59, 

 - se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů 

uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo 

 - se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání 

tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 

kapitoly 24. 

59.14, 90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, 

do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, 

do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných 

kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických 

zahrad, přírodních rezervací a národních parků. 

77, 85, 91 Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, 

periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin 

a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená 

sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další 

služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby 

poskytované podle jiného právního předpisu. 

81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. 

81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech. 

88.10, 88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany. 

93.11, 93.12, Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i 

93.13, 93.29.11 nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby 

související s provozem rekreačních parků a pláží. 

95.23 Opravy obuvi a kožených výrobků. 

95.29.11 Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků. 

95.29.12 Opravy jízdních kol. 

96.02 Kadeřnické a holičské služby. 

96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. 
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Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu 

k tomuto kódu v textové části této přílohy. 

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně 

rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném 

k 1. lednu 201872). 

Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, 

kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle 

předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

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

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

ve znění pozdějších předpisů nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné 

linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou. 

Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí 

alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 

Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné 

v domácnostech se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně považuje úklid 

v obytném prostoru nebo rodinném domě. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také 

úklid společných prostor bytového domu. 

 
72) Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře 

a o společném celním sazebníku. 
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K části šesté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně 

dalších souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

*** 

§ 12e 

Mimořádné prodloužení lhůty 

Vláda může v rozsahu stanoveném předpisem Evropské unie nařízením stanovit 

prodloužení lhůty pro plnění povinnosti související s automatickou výměnou informací 

s jiným členským státem. 
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