
  V. 

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

K části první návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 40b 

(1) Přestupky podle § 40a odst. 1 projednává obvodní báňský úřad. Přestupky podle § 40a 

odst. 2 projednává Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. 
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K části druhé návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 44d  

Společná ustanovení o přestupcích  

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obvodní báňský úřad. Jestliže porušení 

povinnosti zjistí při výkonu dozoru Český báňský úřad, přestupek projedná Český báňský 

úřad.  

(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. 
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K části třetí návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 3a 

Předmět poplatku 

(1) Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích 

kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. 

(2) Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní 

svoboda. 

(2) Předmětem poplatku není 

a) pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, 

b) pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt 

hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění 

nebo pokud je její součástí. 

§ 3b 

Osvobození od poplatku 

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba 

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle 

zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její 

průvodce, 

b) mladší 18 let, 

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče 

s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče 

1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona 

upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo 

2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, 

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové 

péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče, 

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona 

upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce, nebo 

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou 

osobu nebo 

f) pobývající na území obce 

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském 

zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, 

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, 

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně 

prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo 

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona 

o integrovaném záchranném systému. 
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(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné 

službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce 

v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních 

nebo pracovních úkolů. 

(3) Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních 

období a zpravidla se každým rokem opakuje. 
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K části čtvrté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 12 

Splatnost odvodů 

(1) Odvod placený jednorázově je splatný do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o odvodu. 

(2) Jde-li o odvody placené každoročně, jsou splatné nejpozději do konce každého 

kalendářního roku, v němž odnětí trvá. 

(3) Nebyl-li odvod zaplacen včas a v plné výši, vzniká povinnost platit z nezaplacených 

částek úrok z prodlení, který činí 

a) u právnické osoby nebo u fyzické osoby oprávněné k podnikání21) 0,05 % z dlužné částky 

za každý den prodlení, 

b) u fyzické osoby 5 % dlužné částky ročně. 

(3) V případě odvodu vzniká úrok z prodlení. 

(4) Odvod se neplatí, jestliže výše odvodu 

a) placeného jednorázově nepřevyšuje celkovou částku 100 Kč, 

b) za dočasné odnětí nepřesahuje částku 50 Kč ročně. 

(5) Úrok z prodlení se nepředepíše a osobě povinné k odvodu nevzniká povinnost 

jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho správce daně částku 200 Kč. 

(6) (5) Při správě placení odvodů se postupuje podle daňového řádu. 

 
21) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 
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K části páté návrhu zákona 

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

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 5 

Základ daně 

(1) Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 

a trvalých travních porostů je cena půdy cena pozemku zjištěná násobením skutečné výměry 

pozemku v m2 průměrnou cenou půdy cenou pozemku stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce 

vydané na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona. 

(2) Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním 

a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů 

k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč. 

(3) Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná 

k 1. lednu zdaňovacího období. 

*** 

§ 12 

Místní koeficient 

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce, 

nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní 

koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé 

druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, 

s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1. 

*** 

§ 12e 

Druh pozemku 

(1) Pro účely daně z pozemků je rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru 

nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu. 

(2) Není-li o pozemku evidován v katastru nemovitostí jeho druh, je pro účely daně 

z pozemků rozhodující jeho skutečný stav odpovídající jednotlivým druhům pozemků 

podle katastrálního zákona. 
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K části šesté návrhu zákona 

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

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

 

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 

§ 4 

Osvobození od daně 

(1) Od daně se osvobozuje  

a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která 

nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího 

pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně 

před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový 

prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm 

prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li 

získané prostředky na uspokojení obstarání vlastní bytové potřeby; pro osvobození 

příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho 

osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není 

nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů; osvobození se nevztahuje 

na příjem z  

1. prodeje těchto nemovitých věcí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního 

majetku, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku,  

2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného v době do 2 let od nabytí 

vlastnického práva k těmto nemovitým věcem,  

3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí, uskutečněného v době do 2 let od jejich 

vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech 

od tohoto nabytí nebo po 2 letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku,  

b) příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým 

věcem neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického 

práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví 

k nim dobu 5 10 let; příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání 

spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle písmene a), nepřesáhne-li 

doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem 

nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let a použije-li poplatník získané 

prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby; doba 5 15 let se zkracuje o dobu, po 

kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde 

o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě 

přímé nebo manželem, nebo o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým 

děděním od takového zůstavitele nebo o dobu, po kterou prodávající nebo spoluvlastník 

vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci pozemkových úprav, v případě 
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prodeje nebo vypořádání spoluvlastnictví k pozemku nabytého výměnou od 

pozemkového úřadu, tato doba se započítává i do doby, která běží od vyřazení 

vyměněného pozemku z obchodního majetku; osvobození se nevztahuje na příjem z  

1. prodeje těchto nemovitých věcí, které jsou nebo v období 5 10 let před prodejem byly 

zahrnuty do obchodního majetku, nebo vypořádání spoluvlastnictví k takovým 

nemovitým věcem,  

2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 10 let příjem z prodeje 

nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem, i když 

kupní smlouva bude uzavřena až po 5 10 letech od tohoto nabytí,  

3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 10 let od jejich 

vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 10 

letech od takového vyřazení,  

4. prodeje práva stavby nebo vypořádání spoluvlastnictví k právu stavby, není-li zřízena 

stavba vyhovující právu stavby,  

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

1. cenného papíru,  

2. motorového vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba mezi jejich nabytím 

a prodejem dobu 1 roku,  

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

majetku,  

d) přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění 

z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění; osvobození se 

nevztahuje na  

1. náhradu za ztrátu příjmu,  

2. náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku 

pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, v době vzniku 

škody,  

3. náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku škody k nájmu,  

4. plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností, ze které 

plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatníka,  

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

e) výnos z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle zákona 

upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, stane-li se příjmem zvláštního 

vázaného účtu,   

f) příjem v podobě  

1. ceny z veřejné soutěže a obdobné ceny plynoucí ze zahraničí, pokud je v plné výši 

darována příjemcem na účely uvedené v § 15 odst. 1,  

2. ocenění v oblasti kultury podle jiných právních předpisů,  

3. ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, ceny ze 

sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je 

sportovní činnost podnikáním, a to v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč,  

4. ceny z účtenkové loterie podle, jejíž hodnota nepřevyšuje 1 000 000 Kč,  

g) příjem v podobě  

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

2. úplaty za prodej věci vydané v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd 

podle právních předpisů o restituci majetku; toto osvobození se uplatní i v případě, 

jestliže v době mezi nabytím a prodejem nemovité věci došlo k vypořádání mezi 

spoluvlastníky rozdělením věci podle velikosti jejich podílů nebo jestliže v nemovité 

věci vznikly jednotky; osvobození se neuplatní u věci, která je nebo v období 5 let 

před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,  
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3. příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,  

4. úroku ze státního dluhopisu vydaného v souvislosti s rehabilitačním řízením 

o nápravách křivd,  

h) příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového 

pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné 

činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné činnosti, 

sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti 

a veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle 

zákona upravujícího důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění 

stejného druhu; jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo 

penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku 

minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do 

níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních 

předpisů,  

i) dávka pro osobu se zdravotním postižením, dávka pomoci v hmotné nouzi, sociální 

služba, dávka státní sociální podpory, dávka pěstounské péče s výjimkou odměny 

pěstouna, příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo příspěvek podle jiných 

právních předpisů nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí, příjem plynoucí 

z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle 

zákona upravujícího sociální služby, a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato 

péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona 

upravujícího sociální služby; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od 

daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. 

stupněm závislosti podle zákona upravujícího sociální služby,  

j) příjem ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů 

spojených s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk nebo orgánů, pokud 

se tato náhrada poskytuje podle jiných právních předpisů,  

k) příjem v podobě  

1. stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké 

školy, veřejné výzkumné instituce nebo právnické osoby, která vykonává činnost 

střední školy nebo vyšší odborné školy,  

2. podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, s výjimkou rodinné 

fundace, pokud se nejedná o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto 

právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi a jde-li o poplatníka, 

který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou 

tomuto poplatníkovi, příjem v podobě podpory nebo příspěvku poskytnutého výlučně 

ke kompenzaci zdravotního postižení nebo sociálního vyloučení,  

3. podpory nebo příspěvku z prostředků odborové organizace,  

4. nepeněžního plnění nebo sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu 

kulturních a sociálních potřeb nejbližším pozůstalým nebo sociální výpomoci 

nejbližším pozůstalým za obdobných podmínek u zaměstnavatele, u kterého se tento 

fond nezřizuje,  

l) příjem z  

1. penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze z doplňkového 

penzijního spoření, penze z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ 

dožití s výplatou důchodu, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo 

dožití a z důchodového pojištění, u kterých není vymezeno období jejich pobírání 

nebo činí nejméně 10 let,  
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2. invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem na dobu určitou, 

invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi podle zákona 

upravujícího doplňkové penzijní spoření,  

3. vyplacení prostředků účastníka důchodového spoření při ukončení důchodového 

spoření podle zákona o ukončení důchodového spoření,  

4. jiná plnění z pojištění osob, s výjimkou jednorázových plnění, odkupného nebo 

odbytného a penze z penzijního pojištění a z pojištění pro případ dožití, a to 

z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití, z důchodového pojištění 

a z doplňkového penzijního spoření, u kterých je vymezeno období jejich pobírání, 

a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním 

a nezakládá zánik pojistné smlouvy,   

m) plnění poskytovaná ozbrojenými silami žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě3), 

vojákům v záloze povolaným k výkonu vojenské činné služby s výjimkou služného 

a zvláštního příplatku podle zvláštních právních předpisů3a),   

n) kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů 

podle zvláštních právních předpisů3),  

o) výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové 

nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3),   

p) naturální plnění poskytované prezidentu republiky podle jiných právních předpisů 

a bývalému prezidentu republiky podle zákona upravujícího zabezpečení prezidenta 

republiky po skončení funkce,   

q) plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zákona 

upravujícího dobrovolnickou službu,   

r) plnění z vyživovací povinnosti,   

s) příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z úplatného 

převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 

5 let; doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu se zkracuje o dobu, po kterou 

byl poplatník členem této obchodní korporace před přeměnou obchodní korporace, nebo 

o dobu, po kterou byl tento podíl prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde 

o úplatný převod podílu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě 

přímé nebo manželem; jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo 23c, doba 5 let 

mezi nabytím a úplatným převodem podílu se nepřerušuje při výměně podílů nebo 

přeměně obchodní korporace; v případě rozdělení podílu v souvislosti s jeho úplatným 

převodem se doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu v obchodní korporaci 

u téhož poplatníka nepřerušuje, je-li rozdělením zachována celková výše podílu; 

osvobození se nevztahuje na  

1. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, pokud byl pořízen 

z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho činnosti, ze které 

plyne příjem ze samostatné činnosti,  

2. příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího úplatného převodu podílu v obchodní 

korporaci v době do 5 let od jeho nabytí, i když smlouva o úplatném převodu bude 

uzavřena až po 5 letech od jeho nabytí,  

3. příjem z budoucího úplatného převodu podílu v obchodní korporaci pořízeného 

z poplatníkova obchodního majetku, pokud příjem z tohoto úplatného převodu plyne 

v době do 5 let od ukončení činnosti poplatníka, ze které mu plyne příjem ze 

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

zákona č. 254/2002 Sb. Sb.  

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
3a) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 
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samostatné činnosti, i když smlouva o úplatném převodu bude uzavřena až po 

5 letech od nabytí tohoto podílu nebo od ukončení této činnosti,  

4. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení 

nabývací ceny podílu člena nepeněžitým plněním ve prospěch vlastního kapitálu 

obchodní korporace nebo nabytím podílu od jiného člena, pokud k úplatnému 

převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí podílu,  

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

podporu stavebního spoření,   

u)  dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, 

regionální rady regionu soudržnosti, podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu 

nebo příspěvek ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle zákona 

upravujícího rozpočtová pravidla anebo dotace, grant a příspěvek z prostředků Evropské 

unie, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění 

následků živelní pohromy, s výjimkou dotace a příspěvku, které jsou účtovány do příjmů 

nebo výnosů podle zákona upravujícího účetnictví,   

v) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor 

jiný než garáž, sklep nebo komoru, jako náhrady za uvolnění bytu nebo jednotky, která 

nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a dále náhrada 

(odstupné) za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než 

garáž, sklep nebo komoru, vyplacená uživateli této jednotky nebo bytu za podmínky, že 

poplatník náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení obstarání vlastní bytové 

potřeby nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal; 

tento příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) 

vynaložil na obstarání vlastní bytové potřeby v době 1 roku před jejím obdržením; přijetí 

náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve 

kterém k jejímu přijetí došlo; nedojde-li ke splnění podmínek pro osvobození náhrady 

(odstupného), je tento příjem příjmem podle § 10 v posledním zdaňovacím období, ve 

kterém mohly být podmínky pro osvobození splněny; obdobně se postupuje i u příjmů, 

a příjem z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, pokud 

v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník 

získané prostředky na uspokojení obstarání vlastní bytové potřeby; obdobně se 

postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový 

prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm 

prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li 

získané prostředky na uspokojení obstarání vlastní bytové potřeby,   

w) příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadajících na podílové 

listy při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve 

zdaňovacím období částku 100 000 Kč; osvobození se nevztahuje na příjmy 

z kapitálového majetku a na příjmy z úplatného převodu cenných papírů nebo z podílů 

připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu, které jsou nebo byly 

zahrnuty do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem 

ze samostatné činnosti; jedná-li se o kmenový list, činí doba 5 let,   

x) příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným 

převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let, a dále příjem 

z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi 

nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let; doba 3 let se zkracuje 

o dobu, po kterou byl tento cenný papír nebo podíl připadající na podílový list při zrušení 

podílového fondu ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o úplatný převod cenného 

papíru nebo podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu nabytého 

děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem; doba 3 let 
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mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při 

sloučení nebo splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu 

na otevřený podílový fond; osvobození se nevztahuje na příjem z úplatného převodu 

cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od 

ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem 

z kapitálového majetku; osvobození se nevztahuje na příjem z podílu připadajícího na 

podílový list při zrušení podílového fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního 

majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; 

při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 

3 let mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka nepřerušuje; 

obdobně se postupuje i při výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti, 

jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo § 23c; osvobození se nevztahuje na 

příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího úplatného převodu cenného papíru, 

uskutečněného v době do 3 let od nabytí, a z budoucího úplatného převodu cenného 

papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení 

činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, i když kupní smlouva bude 

uzavřena až po 3 letech od nabytí nebo po 3 letech od ukončení činnosti, ze které plyne 

příjem ze samostatné činnosti; obdobně se postupuje u příjmu plynoucího jako 

protiplnění menšinovému akcionáři v důsledku nuceného přechodu účastnických cenných 

papírů; jedná-li se o kmenový list, činí doba místo 3 let 5 let,   

y) příjem z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než 

garáž, sklep nebo komoru, je-li ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se 

stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce 

nabývá,  

1. je nájemcem této jednotky,  

2. je členem této právnické osoby a  

3. podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním 

plněním na pořízení domu s jednotkami,   

z) příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně, orgánem sociálního zabezpečení 

a příjmy z penále z přeplatků pojistného, které příslušná zdravotní pojišťovna vrátila po 

uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného,   

za) úrokové příjmy daňových nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných 

v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou,   

za) výnos dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy a příjem plynoucí z práva na 

splacení dluhopisu vydaných členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím 

Evropský hospodářský prostor, 

zb) příjmy nabyvatele jednotky přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků 

z nájemného určených na financování oprav a údržby bytu, domu a jednotky podle 

zákona upravujícího převod jednotek některých bytových družstev,   

zc) příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku na základě zvláštního právního předpisu a ve 

formě autorské rozmnoženiny, v počtu obvyklém, přijaté v souvislosti s užitím předmětu 

práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským,   

zd) příjem plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím 

státního orgánu podle jiných právních předpisů a příjem plynoucí jako náhrada za 

vyvlastnění na základě jiných právních předpisů,   

ze) kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet zahrnutý 

v obchodním majetku, s výjimkou kursového zisku při směně peněz z účtu vedeného 

v cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním 

regulovaném trhu, na kterém se obchody s těmito měnami uskutečňují,   
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zf) příjem z nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho převodu nebo přechodu podle 

zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových 

družstev, je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva,   

zg) příjem z nabytí vlastnického práva k rodinnému domu nebo jednotce, která zahrnuje 

družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, 

a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je členem 

bytového družstva, který je nájemcem tohoto rodinného domu nebo jednotky ve 

vlastnictví družstva a který se sám nebo jeho právní předchůdce podílel na jeho pořízení 

členským vkladem,   

zh) příjem plynoucí z doplatku na dorovnání při přeměně obchodní společnosti nebo výměně 

podílů obchodní společnosti, na který vznikl společníkovi nárok v souladu se zákonem 

upravujícím přeměny obchodních společností a družstev, vztahuje-li se k  

1. akcii, u níž doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny obchodní společnosti 

nebo výměny podílů obchodní společnosti přesáhla dobu 3 let; osvobození se 

nevztahuje k akcii, která je nebo byla zahrnuta do obchodního majetku, a to po dobu 

3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,  

2. podílu na obchodní společnosti, u něhož doba mezi nabytím a rozhodným dnem 

přeměny obchodní společnosti nebo výměny podílů obchodní společnosti přesáhla 

dobu 5 let; osvobození se nevztahuje k podílu, který je nebo byl zahrnut do 

obchodního majetku, a to po dobu 5 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem 

ze samostatné činnosti,   

zi) náhrada pobytových výloh nebo příspěvek na pobytové výlohy poskytované orgány 

Evropské unie zaměstnanci nebo národnímu expertovi vyslanému k působení do instituce 

Evropské unie,   

zj) příjem plynoucí ve formě daňového bonusu,   

zk) odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, naturální plnění a náhrada výdajů 

poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského 

parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů 

poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce 

a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na 

území České republiky,   

zl) příjmy podle § 4a.  

(2) Doba mezi nabytím a prodejem podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nepřerušuje, 

pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo k  

a) vypořádání mezi spoluvlastníky nemovité věci rozdělením podle velikosti jejich podílů,   

b) tomu, že v domě vznikly jednotky,   

c) vypořádání společného jmění manželů nebo   

d) rozdělení pozemku.   

(3) zrušen  

(4) Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní 

z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla 

uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku 

poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji 

naposledy uváděl v daňové evidenci. 
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*** 

§ 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 6 nebo 8 nestanoví jinak. Do základu daně se nezahrnují 

příjmy zahrnuté do samostatného základu daně.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

snížen pouze do výše, ve které byl poplatníkovi zúčtován.  
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(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 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.  

§ 6 

Příjmy ze závislé činnosti 

(1) Příjmy ze závislé činnosti jsou 

a) plnění v podobě 

1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 

poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu 

je povinen dbát příkazů plátce, 

2. funkčního požitku, 

b) příjmy za práci 

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

2. společníka společnosti s ručením omezeným, 

3. komanditisty komanditní společnosti, 

c) odměny 

1. člena orgánu právnické osoby, 

2. likvidátora, 

d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, 

ze které plynou příjmy podle písmen a) až c), bez ohledu na to, zda plynou od plátce, 

u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, nebo od 

plátce, u kterého poplatník tuto činnost nevykonává. 

(2) Poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále označen jako „zaměstnanec“, plátce 

příjmu jako „zaměstnavatel“. Zaměstnavatelem je i poplatník uvedený v § 2 odst. 2 nebo 

v § 17 odst. 3, u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i když příjmy za 

tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo 

bydlištěm v zahraničí. Z hlediska dalších ustanovení zákona se takto vyplácený příjem 

považuje za příjem vyplácený poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3. 

V případě, že v úhradách zaměstnavatele osobě se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí 

s výjimkou osoby se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie nebo státě 

tvořícím Evropský hospodářský prostor, která má na území České republiky organizační 

složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle 

zákona upravujícího zaměstnanost je obsažena i částka za zprostředkování, považuje se za 

příjem zaměstnance nejméně 60 % z celkové úhrady. 

(3) Příjmy podle odstavce 1 se rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu 

na to, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo 

jiná osoba a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění 

prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v jeho prospěch. Příjmem zaměstnance se 

rozumí i plnění podle odstavce 9 písm. d) a e) poskytnuté zaměstnavatelem pro rodinného 

příslušníka zaměstnance. Příjmem se rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance 

zaměstnavateli za poskytnuté plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný 

než garáž, sklep nebo komoru, bytu nebo rodinného domu, v němž měl zaměstnanec bydliště 

po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena 

a) určená podle zákona upravujícího oceňování majetku nebo cena, kterou účtuje jiným 

osobám, 

b) stanovená podle odstavce 6 v případě poskytnutí motorového vozidla k používání pro 

služební i soukromé účely. 

(4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 

samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, 

pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 

5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 6 nebo 7 a jedná-li se o příjmy 

podle odstavce 1 

a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně 

nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo 

b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč. 

(5) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 4 ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně 

(dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2. 

(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro 

služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní 
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ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o vozidlo najaté 

nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, 

a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň 

z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se 

posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, 

nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li 

zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více 

motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem 

zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Poskytne-li 

zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových 

vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních 

cen všech motorových vozidel poskytnutých pro služební i soukromé účely. Vstupní cenou 

vozidla se pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9. 

(7) Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které 

nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou 

a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne 

příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním 

předpisem5) pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku 

práce odměňovaného platem, jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná 

zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní 

právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1, 

b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, 

čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu 

stanoveném zvláštním předpisem, včetně nákladů na udržování osobních ochranných 

a pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, jakož i hodnota poskytovaných 

stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování, dále hodnota pracovního oblečení, 

určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na jeho udržování, 

c) částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, 

nebo částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za 

zaměstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel, 

d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce 

poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce, 

e) povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro 

výkon práce stanovená právním předpisem. 

(8) Hradí-li zaměstnavatel zaměstnanci výdaje (náhrady) podle odstavce 7 písm. b) až d) 

paušální částkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného 

zvláštními předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise 

zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě za předpokladu, že výše paušálu byla 

zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Stejným 

způsobem postupuje zaměstnavatel při stanovení paušálu v případech, kdy dojde ke změně 

podmínek, za nichž byl paušál stanoven. Jde-li o paušál za použití vlastního nářadí, zařízení 

a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance, které by jinak byly odpisovány, uzná se 

jen do výše, v jaké by zaměstnavatel uplatňoval odpisy srovnatelného hmotného majetku při 

rovnoměrném odpisování v dalších letech odpisování. 

(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny 

 
5) Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce. 
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a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců 

související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená 

zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu 

upravujícího zaměstnanost133); toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí 

zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý 

příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům, 

b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 

zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování 

zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů, nebo peněžitý příspěvek poskytovaný 

zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce 

do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům 

odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin; peněžitý příspěvek 

v této výši nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci, 

c) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního 

fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou 

výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatelem zaměstnancům 

ke spotřebě na pracovišti, 

d) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému 

příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku 

(příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě 

1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného 

charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na 

lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí 

rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně 

osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období, 

2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle 

školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, 

3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, 

4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých 

reklama přesahuje 50 % plochy, 

e) zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým 

zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných 

jízdenek, 

f) příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům 

daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se 

sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této 

činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích, a to 

s výjimkou příjmů z 

1. osobně a veřejně vykonávané činnosti umělce, sportovce, artisty nebo 

spoluúčinkující osoby a 

2. činnosti vykonávané ve stálé provozovně, 

g) hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních 

potřeb podle příslušného předpisu,6a) u zaměstnavatelů, na které se tento předpis 

nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných 

podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub 

výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 

a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance, 

 
133) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
6a) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb 
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h) peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům 

ozbrojených sil a naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů 

podle zvláštních právních předpisů,3) zvláštní požitky poskytované příslušníkům 

bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu6b) a náhrada majetkové újmy 

podle zvláštního právního předpisu,6c) 

ch) náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů 

podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2005, 

i) hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná 

jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, 

pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, 

a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně, 

j) mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů6d) ve výši rozdílu mezi dávkami 

nemocenského pojištění, 

k) náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem 

1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992, 

l) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, 

m) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních 

právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů6e) vyslaným v rámci 

jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území 

České republiky po dobu působení v zahraničí, 

n) odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení 

pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, vyplácené 

pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko, 

nemoc z povolání, pracovní úraz nebo onemocnění vznikající nebo se zhoršující vlivem 

pracovního prostředí, 

o) příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc 

zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů 

v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých 

byl vyhlášen nouzový stav,65) za předpokladu, že tyto příjmy jsou vypláceny z fondu 

kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního fondu za obdobných podmínek 

u zaměstnavatelů, na které se předpis o fondu kulturních a sociálních potřeb nevztahuje 

nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou 

výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 

p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně jako 

1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho 

zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní 

spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti, 

2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní 

pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi 

zaměstnancem a institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti 

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

zákona č. 254/2002 Sb. Sb. 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
6b) § 139 zákona č. 361/2003 Sb. 
6c) § 66 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. 
6d) § 7 odst. 2 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a 

hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci. 
6e) Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 

některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
65) Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
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zaměstnance na penzijním pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění 

z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce 

dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění 

má zaměstnanec, a v případě smrti zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele, 

který hradil příspěvek na penzijní pojištění, nebo 

3. příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho 

pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové 

pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní 

důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li 

se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo 

v případě smrti (dále jen „soukromé životní pojištění“), za podmínky, že výplata 

pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od 

uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne 

pojištěný věku 60 let, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata 

jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, 

a že je pojistná smlouva uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem 

a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České 

republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou 

usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 

hospodářský prostor a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv 

soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí 

smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě 

zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné; dojde-li před skončením doby 60 

kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný 

dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného 

příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo 

k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, osvobození zaniká a příjmem podle 

§ 6 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků 

na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení 

smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny; 

toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod 

nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se 

pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo 

v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné 

plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude 

přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující 

podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele; tento příjem není 

příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti; zaměstnanec je 

povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, 

v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených 

zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl, 

r) naturální plnění poskytované podle zvláštních právních předpisů6g) představitelům státní 

moci a některých státních orgánů a soudcům, 

s) náhrada prokázaných výdajů poskytovaná podle zvláštních právních předpisů6g) 

představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům, jde-li o 

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

státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o 

platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o 

platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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1. výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále 

jen „tuzemská cesta“), 

2. výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen 

„zahraniční cesta“), 

3. výdaje na stravování při tuzemských cestách, 

4. výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách, 

5. výdaje na ubytování při tuzemských cestách, 

6. výdaje na ubytování při zahraničních cestách, 

7. výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci, 

8. výdaje na odborné a administrativní práce, 

9. výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta, 

10. výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky soudci při 

tuzemských cestách, 

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

snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštních 

právních předpisů47a), do výše minimálního nároku určeného zvláštním právním 

předpisem upravujícím pracovně právní vztahy47b), 

u) částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se 

srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve 

prospěch zaměstnance, jakož i částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů 

spojených s poskytováním nepeněžitého plnění zaměstnanci, 

v) příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu 

při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček; majetkový 

prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený za 

jednotlivé kalendářní měsíce se oceňuje podle odstavce 3 a zahrnuje do základu daně 

alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc 

prosinec. 

(10) Funkčními požitky jsou 

a) funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem 

funkce, jejichž výše se stanoví podle zákona upravujícího platy a další náležitosti spojené 

s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců138), 

s výjimkou platu náležejícího prezidentu republiky a náhrad spojených s výkonem jeho 

funkce, 

b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo 

dřívějším výkonem funkce v 

1. orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy, 

2. státních orgánech, 

3. spolcích a zájmových sdruženích, 

4. odborových organizacích, 

5. komorách, 

6. jiných orgánech a institucích. 

 
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. 
47b) § 192 odst. 2 zákoníku práce. 
138) Zákon 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. 
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(11) Za funkční požitek se nepovažují příjmy znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů 

kolektivních sporů a rozhodců za činnost vykonávanou podle zvláštních předpisů. 

(12) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou 

uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní 

pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů21) povinen platit 

zaměstnavatel (dále jen „povinné pojistné“); částka odpovídající povinnému pojistnému se při 

výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závislé činnosti i u zaměstnance, u kterého 

povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá. Zaměstnancem, u kterého povinnost 

platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se rozumí zaměstnanec, u něhož se odvod 

povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo zaměstnanec, na 

kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu. Za 

zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se nepovažuje 

zaměstnanec, je-li prokázáno, že se na něho zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční 

pojištění stejného druhu, které se řídí právními předpisy jiného členského státu Evropské unie 

nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než Česká republika nebo Švýcarské 

konfederace; v takovém případě jsou základem daně příjmy ze závislé činnosti zvýšené 

o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění a tyto 

zahraniční příspěvky se považují pro účely daní z příjmů za povinné pojistné. Povinné 

pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Při výpočtu základu daně podle věty 

první se při stanovení částky povinného pojistného nepřihlíží ke slevám nebo k mimořádným 

slevám na pojistném u zaměstnavatele a ani k jiným částkám, o které si zaměstnavatel snižuje 

odvody povinného pojistného. 

 

(13) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného 

v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká 

republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o povinné pojistné podle 

odstavce 12 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li činnost, ze které 

plyne příjem ze závislé činnosti, vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně 

jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě, zvýšený o povinné pojistné podle 

odstavce 12; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká 

republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v rozsahu, ve kterém 

nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v bezprostředně předchozím 

zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do 

základu daně. 

(13) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, základem daně poplatníka 

daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky, je příjem 

ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž nemá Česká republika uzavřenu 

mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která 

je prováděna, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12 a snížený o daň zaplacenou 

z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, 

vykonávaná ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu 

upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, 

základem daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem 

 
21) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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České republiky, je příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě zvýšený 

o povinné pojistné podle odstavce 12; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto 

příjmu ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující 

zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, a to pouze 

v rozsahu, ve kterém ji nebylo možno započíst na daňovou povinnost v tuzemsku podle 

§ 38f v bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat 

o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do základu daně. Příjem ze závislé 

činnosti plynoucí ze zdrojů v zahraničí nelze snížit o daň zaplacenou v zahraničí 

v rozsahu, ve kterém přesahuje výši uvedenou v mezinárodní smlouvě nebo v právním 

předpisu jiného státu. 

(14) Jedná-li se o příjem ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 

3 ze zdrojů na území České republiky (§ 22), z něhož se daň vybírá srážkou sazbou daně 

podle § 36, postupuje se při stanovení samostatného základu daně podle odstavce 12. 

(15) Příjmy ze závislé činnosti zúčtované zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance ve 

zdaňovacím období a vyplacené zaměstnanci nebo jím obdržené až po 31. lednu po uplynutí 

tohoto zdaňovacího období, se při zahrnutí do základu daně podle § 5 odst. 4 zvyšují 

o povinné pojistné, které byl z těchto příjmů v době jejich zúčtování povinen platit 

zaměstnavatel. 

(16) Institucí penzijního pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel 

finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní 

formu, který je 

a) provozován na principu fondového hospodaření, 

b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém 136) 

na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění 

a vykonává činnost z toho vyplývající a 

c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie nebo státě 

tvořícím Evropský hospodářský prostor a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto 

státě. 

 *** 

§ 8 

Příjmy z kapitálového majetku 

(1) Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 

1 písm. d), jsou 

a) podíly na zisku obchodní korporace nebo podílového fondu, je-li v něm podíl 

představován cenným papírem, a úroky z držby cenných papírů a výnosy dluhopisů 

podle zákona upravujícího dluhopisy s výjimkou výnosu určeného rozdílem mezi 

jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem, 

b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, 

c) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků 

na účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání, 

d) výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na roveň postaveného, 

 
136) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve 

znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009. 
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e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem9a), dávky doplňkového penzijního 

spoření a z penzijního pojištění po snížení podle odstavce 6, 

f) plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není 

pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, po snížení podle odstavce 7, 

g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček, úroky z prodlení, poplatek 

z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na účtech neuvedených v písmeni 

c) s výjimkou podle § 7a a úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši členů 

obchodních korporací, 

h) úrokové a jiné výnosy z držby směnek (např. diskont z částky směnky, úrok ze směnečné 

sumy), 

i) plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace. 

(2) Za příjem z kapitálového majetku se dále považuje rozdíl mezi vyplacenou 

jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň 

postaveného a emisním kursem při jejich vydání; v případě předčasného zpětného odkupu se 

použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného odkupu. 

(2) Za příjem z kapitálového majetku se dále příjem plynoucí z práva na splacení 

dluhopisu, vkladního listu vydaného jako cenný papír nebo cenného papíru vkladnímu 

listu na roveň postaveného, kterým se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí 

a) kladný rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplacenou při jeho splacení 

nebo částkou vyplacenou při jeho předčasném splacení a cenou, za kterou poplatník 

dluhopis nabyl, nebo cenou určenou podle zákona upravujícího oceňování majetku 

ke dni jeho bezúplatného nabytí, a   

b) kladný rozdíl mezi jmenovitou hodnotou vkladního listu vydaného jako cenný papír 

nebo cenného papíru jemu na roveň postaveného vyplacenou při jejich splacení 

nebo částkou vyplacenou při jejich předčasném splacení a cenou, za kterou 

poplatník cenný papír nabyl, nebo cenou určenou podle zákona upravujícího 

oceňování majetku ke dni jeho bezúplatného nabytí. 

(3) Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a i) a v odstavci 2 a úrokové příjmy a jiné 

výnosy z držby směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele 

[odstavec 1 písm. h)], plynoucí ze zdrojů na území České republiky, jsou samostatným 

základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). 

(4) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a i) a v odstavci 2 ze zdrojů 

v zahraničí, jsou nesnížené o výdaje základem daně (dílčím základem daně). Plynou-li příjmy 

uvedené v odstavci 1 písm. e) a f) ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem 

daně). 

(5) Úrokové příjmy z dluhopisů vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České 

republice nebo Českou republikou plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 2 a příjmy 

Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. g) a h) a příjmy uvedené v odstavci 2 nesnížené o výdaje 

jsou základem daně (dílčím základem daně), s výjimkou úroků a jiných výnosů ze směnky 

vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, které jsou samostatným 

základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). U příjmu z úroků ze zápůjčky nebo 

úvěru je výdajem zaplacený úrok z částek použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, a to 

až do výše příjmu. 

(6) Dávka penzijního připojištění se státním příspěvkem se považuje za základ daně po 

snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění. Dávka z penzijního 

 
9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením. 
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pojištění se považuje za základ daně po snížení o zaplacené příspěvky. Dávka z doplňkového 

penzijního spoření se považuje za základ daně po snížení o zaplacené příspěvky a o státní 

příspěvky na doplňkové penzijní spoření. Jde-li o penzi, rozloží se příspěvky na penzijní 

připojištění, státní příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na penzijní pojištění, 

příspěvky na doplňkové penzijní spoření a státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření na 

vymezené období pobírání penze. Jednorázové vyrovnání nebo odbytné z penzijního 

připojištění se státním příspěvkem se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky 

zaplacené penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2000. 

Jednorázové plnění z penzijního pojištění nebo plnění vyplacené při předčasném zániku 

penzijního pojištění se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené instituci 

penzijního pojištění zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance. Jednorázové vyrovnání nebo 

odbytné z doplňkového penzijního spoření se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky 

zaplacené penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance, s výjimkou příspěvků na 

penzijní připojištění se státním příspěvkem zaplacených penzijnímu fondu zaměstnavatelem 

za zaměstnance před 1. lednem 2000 v případě, kdy došlo k převodu prostředků účastníka 

z penzijního připojištění se státním příspěvkem do doplňkového penzijního spoření účastníka, 

ze kterého je jednorázové vyrovnání nebo odbytné vypláceno. 

(7) Plnění ze soukromého životního pojištění se považuje za základ daně po snížení 

o zaplacené pojistné. Jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá 

zánik pojistné smlouvy, se považuje za základ daně po snížení o zaplacené pojistné ke dni 

výplaty, a to až do výše tohoto příjmu. Plyne-li jiný příjem z pojištění osob, který není 

pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy opakovaně v průběhu trvání pojistné 

smlouvy, nelze tento příjem snižovat o dříve uplatněné zaplacené pojistné. U plnění ve formě 

dohodnutého důchodu (penze) se považuje za základ daně plnění z pojištění snížené 

o zaplacené pojistné, rovnoměrně rozdělené na období pobírání důchodu. Plnění ze 

soukromého životního pojištění se pro zjištění základu daně nesnižuje o zaplacené pojistné, 

které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem z pojištění osob, který není 

pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Odkupné se pro zjištění základu daně 

snižuje o zaplacené pojistné s výjimkou pojistného, které bylo dříve uplatněno v souvislosti 

s jiným příjmem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné 

smlouvy a s výjimkou příspěvků na pojistné za soukromé životní pojištění zaměstnance, které 

hradil zaměstnavatel za zaměstnance za jeho soukromé pojištění po 1. lednu 2001 a které 

nebyly zdaněny z důvodu výplaty pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného 

příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo předčasného 

ukončení pojistné smlouvy před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření 

smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let. 

(8) Jedná-li se o příjem podle odstavce 1 nebo odstavce 2 plynoucí do společného jmění 

manželů ze zdroje, který je vložen do obchodního majetku jednoho z manželů, zdaňuje se jen 

u tohoto manžela. Jedná-li se o příjem podle odstavce 1 nebo 2 plynoucí do společného jmění 

manželů ze zdroje, který není vložen do obchodního majetku žádného z manželů, zdaňuje se 

jen u jednoho z nich. 

*** 

§ 18 

Obecná ustanovení o předmětu daně 

(1) Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, 

není-li dále stanoveno jinak. 
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(2) Předmětem daně nejsou 

a) příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu 

na jiné osoby, 

b) u poplatníků, kteří mají postavení oprávněné osoby na základě zvláštního zákona,15b) 

příjmy získané s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních zákonů,2) do 

výše nároků na vydání základního podílu,13) a dále příjmy z vydání dalšího podílu13) 

v nepeněžní formě, 

c) příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů19e) s výjimkou příjmů 

podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané srážkou podle § 36 tohoto zákona, 

d) příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro 

lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu urovnání 

záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva na základě smíru nebo 

jednostranného prohlášení vlády ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit,1c)  

e) příjmy zdravotní pojišťovny plynoucí ve formě 

1. pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 

2. pokuty uložené pojištěnci nebo plátci pojistného, 

3. penále uloženého plátci pojistného, 

4. přirážky k pojistnému vyměřené zaměstnavateli, 

5. náhrady nákladů na hrazené zdravotní služby, které zdravotní pojišťovna vynaložila 

v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí osoby vůči pojištěnci, 

6. úhrady plateb za výkony pracovně-lékařských služeb a specifické zdravotní péče od 

zaměstnavatele, 

7. kauce podle právního předpisu upravujícího resortní, oborové, podnikové a další 

zdravotní pojišťovny, 

8. návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na uhrazení nákladů poskytnutých 

hrazených služeb po vyčerpání prostředků rezervního fondu v případě platební 

neschopnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny, 

9. účelové dotace ze státního rozpočtu, 

10. pohledávky za uhrazené zdravotní služby poskytnuté v České republice cizím 

pojištěncům, kterými jsou fyzické osoby, za které byly zdravotní služby uhrazeny 

v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení, 

s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, podle 

mezinárodní smlouvy upravující sociální zabezpečení nebo podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, 

f) příjmy společenství vlastníků jednotek z 

1. dotací, 

2. příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, 

3. úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor. 

 
15b) § 33a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
2) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o 

mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1992 Sb., o 

úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 
 13) Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
19e) § 26 odst. 8 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. 
1c) Článek 37 odst. 1 a články 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněné pod č. 

209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, 

uveřejněného pod č. 243/1998 Sb. 
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4. pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek., 

g) příjem plynoucí z titulu přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou 

újmu podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 

*** 

§ 19 

Osvobození od daně 

(1) Od daně jsou osvobozeny 

a) členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý 

1. zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou 

k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti, 

2. spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, nebo evropskou politickou nadací, 

3. odborovou organizací, 

4. politickou stranou, politickým hnutím nebo evropskou politickou stranou, nebo 

5. profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou Hospodářské komory České 

republiky a Agrární komory České republiky, 

b) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných 

církví a náboženských společností, 

c) příjem z nájemného družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a z úhrady 

za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na 

základě nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem; obdobně to platí pro 

společnost s ručením omezeným a jejího společníka a pro spolek a jeho člena, 

d) příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, plynoucí 

1. fondu penzijní společnosti, 

2. instituci penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů 

podle odstavce 6, s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti 

obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění, 

e) příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy,19) 

f) příjem České národní banky, příjem Garančního systému finančního trhu a příjem fondu 

ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího ozdravné 

postupy a řešení krize na finančním trhu, 

g) výnos z operací na finančním trhu s prostředky zvláštního účtu rezervy důchodového 

pojištění podle rozpočtových pravidel, 

h) příjmy plynoucí z odpisu dluhů při oddlužení nebo reorganizaci provedené podle 

zvláštního právního předpisu19a), pokud jsou podle zvláštního právního předpisu20) 

zaúčtovány ve prospěch výnosů, 

i) úrokové příjmy poplatníků uvedených v § 17 odst. 4, které jim plynou z dluhopisů 

vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou, 

i) příjem plynoucí z výnosu dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy vydaného 

členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský 

prostor, 

j) příjmy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., plynoucí z prodeje 

cenných papírů v majetku fondu, 

 
19) Např. zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky. 
19a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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k) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k doplnění 

vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše, 

l) příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem, které jsou vedeny 

Ministerstvem financí na zvláštních účtech podle zvláštního právního předpisu125) 

a příjmy plynoucí z nakládání s prostředky těchto zvláštních účtů na finančním trhu, 

a dále příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé České konsolidační agentury na stát 

podle zvláštního právního předpisu, a příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé 

České inkasní, s.r.o., nebo ze zrušeného Zajišťovacího fondu družstevních záložen na 

stát, 

m) příjem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, 

n) příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně49) a z úroků z přeplatků zaviněných 

orgánem sociálního zabezpečení,50) 

o) příjem Zajišťovacího fondu, 

o) příjem v podobě ceny z účtenkové loterie, jejíž hodnota nepřevyšuje 1 000 000 Kč, 

p) výnos z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu podle atomového zákona, 

r) výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem, z majetku vloženého do nadační 

jistiny a příjem z jeho prodeje, pokud tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla 

nadace zřízena, a pokud se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se 

zákonem, 

s) příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, 

t) příjmy z úroků plynoucí zdravotní pojišťovně zřízené zvláštním právním předpisem nebo 

podle zvláštního právního předpisu17e) z vkladů u bank, pokud jsou vložené prostředky 

získány ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, 

u) příjmy regionální rady regionu soudržnosti stanovené zvláštním právním předpisem124) , 

v) příjmy fondu Energetického regulačního úřadu z příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty 

držitele licence plnícího povinnost dodávky nad rámec licence,85) 

w) úrokové příjmy Česko-německého fondu budoucnosti, 

x) úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy, samosprávy a subjektu pověřenému 

Ministerstvem financí zabezpečováním realizace programů pomoci Evropských 

společenství, a to z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků 

poskytnutých České republice Evropskými společenstvími, a dále úrokové příjmy 

plynoucí orgánu státní správy a samosprávy z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro 

uložení prostředků poskytnutých České republice Světovou bankou, Evropskou bankou 

pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou, 

y) úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky14a) pořádané k účelům vymezeným 

v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8, 

 
125) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické 

osoby, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve 

věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o 

působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního 

majetku), ve znění pozdějších předpisů. 
49) § 64 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
50) § 17 odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
17e) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
124) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 
85) § 14 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon). 
14e) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách). 
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z) příjem Vinařského fondu stanovený zákonem upravujícím vinohradnictví a vinařství, 

za) příjem z podpory od Vinařského fondu, 

zb) příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle 

zvláštního právního předpisu,4h) 

zc) příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren podle zákona upravujícího 

odpady plynoucí provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, 

zpracování, využití a odstranění elektrozařízení nebo oddělený sběr, zpracování, využití 

a odstranění elektroodpadu, pokud jsou zaregistrováni podle zákona upravujícího odpady; 

osvobození lze uplatnit za předpokladu použití příspěvků pouze na zpracování 

elektroodpadů a odpadu ze solárních panelů a nezbytných nákladů souvisejících s tímto 

účelem s výjimkou nákladů na zřízení sběrného místa provozovatele solární elektrárny, 

zd) ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů12a), 

ze) příjmy z 

1. podílu na zisku, vyplácené dceřinou společností, která je poplatníkem uvedeným 

v § 17 odst. 3, mateřské společnosti, 

2. převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi 

uvedenému v § 17 odst. 3 nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného 

členského státu Evropské unie než České republiky, 

zf) příjmy mateřské společnosti při snížení základního kapitálu dceřiné společnosti, a to 

nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie 

při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti podle zvláštního právního 

předpisu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; 

obdobně se postupuje u příjmů mateřské společnosti z rozpuštění rezervního fondu nebo 

obdobného fondu dceřiné společnosti, 

zg) příjem plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím 

státního orgánu podle jiných právních předpisů a příjem plynoucí jako náhrada za 

vyvlastnění na základě jiných právních předpisů, 

zh) příjem České republiky z operací řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu 

podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla, 

zh) příjmy České republiky z  

1. operací řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu, 

2. úroků ze zůstatků na souhrnných účtech státní pokladny vedených Českou 

národní bankou a  

3. úroků z peněžních prostředků na účtech zřízených za účelem řízení likvidity 

státní pokladny a řízení státního dluhu v bankách podle zákona upravujícího 

rozpočtová pravidla, 

zi) příjmy z podílu na zisku, plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem 

jiného členského státu Evropské unie než České republiky, mateřské společnosti, která je 

poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, a stálé provozovně mateřské společnosti, která je 

poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 a je umístěna na území České republiky; toto se 

nevztahuje na podíly na likvidačním zůstatku, vypořádací podíly, podíly na zisku 

vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci, a na podíly na zisku, pokud má 

dceřiná společnost možnost snížit o ně základ daně, 

 
4h) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), 

ve znění zákona č 436/2004 Sb. 
12a) Například nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve 

znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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zj) licenční poplatky plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného 

členského státu Evropské unie než České republiky, od 

1. obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo 

2. stálé provozovny obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského 

státu Evropské unie než České republiky, na území České republiky, 

zk) úrok z úvěrového finančního nástroje plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým 

rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, od obchodní 

korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo od stálé provozovny 

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

než České republiky, umístěné na území České republiky; úvěrovým finančním nástrojem 

se pro účely tohoto zákona rozumí závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení 

přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků; úvěrovým finančním nástrojem 

je vždy 

1. úvěr, 

2. zápůjčka, 

3. dluhopis, 

4. vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a 

5. směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky. 

zl) výnosy z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle 

zvláštního právního předpisu22a), a výnosy ze státních dluhopisů pořízených z prostředků 

zvláštního vázaného účtu v bance podle zvláštního právního předpisu22a) a vedených na 

samostatném účtu u České národní banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním 

depozitáři, na který Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí 

převede evidence Střediska cenných papírů (dále jen „centrální depozitář“), v případě, 

stanou-li se příjmem zvláštního vázaného účtu podle zvláštního právního předpisu22a), 

zm) příjmy Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních 

biopreparátů a léčiv plynoucí z úkonů vykonávaných podle zvláštního právního 

předpisu,.112) 

zn) příjem v podobě ceny z účtenkové loterie, jejíž hodnota nepřevyšuje 1 000 000 Kč. 

(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a podle odstavců 8 až 10 se nevztahuje na 

a) podíly na zisku vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci, mateřské společnosti, 

není-li mateřská společnost společností, která je daňovým rezidentem jiného členského 

státu Evropské unie než České republiky, 

b) příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti, pokud je dceřiná 

společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a je v likvidaci. 

(3) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než 

České republiky, obchodní korporace, která není poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a 

1. má některou z forem uvedených v předpisech Evropských společenství;93) tyto formy 

uveřejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji a v informačním systému 

s dálkovým přístupem a 

 
22a) Například nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve 

znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění 

pozdějších předpisů. 
112) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
93) Směrnice Rady 2011/96/EU.Směrnice Rady 2009/133/ES.Směrnice Rady 2003/49/ES. 
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2. podle daňových zákonů členských států Evropské unie je považována za daňového 

rezidenta a není považována za daňového rezidenta mimo Evropskou unii podle 

ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezinárodní smlouvy 

upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů s třetím státem a 

3. podléhá některé z daní uvedených v příslušném právním předpisu Evropských 

společenství,) které mají stejný nebo podobný charakter jako daň z příjmů. Seznam 

těchto daní uveřejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji a v informačním 

systému s dálkovým přístupem; za obchodní korporaci podléhající těmto daním se 

nepovažuje obchodní korporace, která je od daně osvobozena nebo si může zvolit 

osvobození od daně, 

b) mateřskou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 

3 a má některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie) nebo formu družstva, 

svěřenský fond, rodinná fundace, obec, dobrovolný svazek obcí, kraj, Česká republika 

nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než 

České republiky, pokud v jejich obchodním majetku je nejméně po dobu 12 měsíců 

nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním kapitálu jiné obchodní korporace, 

c) dceřinou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 

3 a má některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie) nebo formu družstva, 

nebo obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské 

unie než České republiky, na jejímž základním kapitálu má mateřská společnost nejméně 

po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl, 

d) třetím státem stát, který není členským státem Evropské unie. 

(4) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze), zf) a zi) a podle odstavce 9 lze uplatnit při 

splnění podmínky 10% podílu na základním kapitálu, i před splněním podmínky 12 měsíců 

nepřetržitého trvání podle odstavce 3, avšak následně musí být tato podmínka splněna. 

Nebude-li splněna minimální výše podílu 10 % na základním kapitálu nepřetržitě po dobu 

nejméně 12 měsíců, posuzuje se osvobození od daně podle 

a) odstavce 1 písm. ze) bodu 2, písm. zf) a zi) uplatněné poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 

3 jako nesplnění jeho daňové povinnosti ve zdaňovacím období nebo období, za něž je 

podáváno daňové přiznání, za které bylo osvobození od daně uplatněno, 

b) odstavce 1 písm. ze) bodu 1 a písm. zf) uplatněné plátcem daně jako nesplnění povinnosti 

plátce daně a postupuje se podle § 38s. 

(5) Osvobození podle odstavce 1 písm. zj) a zk) lze uplatnit, pokud 

1. plátce úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků a příjemce 

úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků jsou osobami přímo 

kapitálově spojenými po dobu alespoň 24 měsíců nepřetržitě po sobě jdoucích a 

2. příjemce úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků je jejich 

skutečným vlastníkem a 

3. úroky z úvěrového finančního nástroje nebo licenční poplatky nejsou přičitatelné 

stálé provozovně umístěné na území České republiky nebo státu, který není 

členským státem Evropské unie, státem tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo 

Švýcarskou konfederací, a 

4. příjemci úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků bylo 

vydáno rozhodnutí podle § 38nb. 

Osvobození lze uplatnit i před splněním podmínky uvedené v bodě 1, avšak následně musí být 

tato podmínka splněna. Při nedodržení této podmínky se postupuje přiměřeně podle odstavce 

4. 
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(6) Příjemce podílu na zisku, příjmu z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné 

společnosti, úroků z úvěrového finančního nástroje a licenčních poplatků je jejich skutečným 

vlastníkem, pokud tyto platby přijímá ve svůj vlastní prospěch a nikoliv jako 

zprostředkovatel, zástupce nebo zmocněnec pro jinou osobu. 

(7) Licenčním poplatkem se rozumí platba jakéhokoliv druhu, která představuje náhradu 

za užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva k dílu 

literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového 

programu (software), dále práva na patent, ochrannou známku, průmyslový vzor, návrh nebo 

model, plán, tajný vzorec nebo výrobní postup, nebo za výrobně technické a obchodní 

poznatky (know-how). Licenčním poplatkem se rozumí také příjem za nájem nebo za 

jakékoliv jiné využití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení. 

(8) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) bodu 1 a písm. zj) a zk) lze za podmínek 

uvedených v odstavcích 3 až 7 pro společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského 

státu Evropské unie než České republiky, použít obdobně i pro příjmy vyplácené obchodní 

korporací, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, obchodní korporaci, která je 

daňovým rezidentem Švýcarské konfederace, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska; přitom 

osvobození podle odstavce 1 písm. zj) lze použít počínaje dnem 1. ledna 2011. Při využití 

osvobození podle tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk). 

(9) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) platí i pro příjmy plynoucí poplatníkovi 

uvedenému v § 17 odst. 3 a společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu 

Evropské unie než České republiky, z podílu na zisku vypláceného obchodní korporací 

a z převodu podílu v obchodní korporaci, pokud tato obchodní korporace 

1. je daňovým rezidentem třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenou 

účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezinárodní smlouvu 

upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, 

a 

2. má právní formu se srovnatelnou právní charakteristikou jako společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost nebo družstvo podle zvláštního právního předpisu, a 

3. je v obdobném vztahu vůči poplatníkovi, kterému příjmy z podílu na zisku nebo 

z převodu podílu v obchodní korporaci plynou, jako dceřiná společnost vůči 

mateřské společnosti za podmínek stanovených v odstavcích 3 a 4, a 

4. podléhá dani obdobné dani z příjmů právnických osob, u níž sazba daně není nižší 

než 12 %, a to alespoň ve zdaňovacím období, v němž poplatník uvedený v § 17 

odst. 3 o příjmu z podílu na zisku nebo z převodu podílu v obchodní korporaci účtuje 

jako o pohledávce v souladu se zvláštním právním předpisem20), a ve zdaňovacím 

období předcházejícím tomuto zdaňovacímu období; přitom došlo-li u obchodní 

korporace k zániku bez provedení likvidace, posuzuje se splnění této podmínky 

u právního předchůdce; za obchodní korporaci podléhající takové dani se nepovažuje 

obchodní korporace, která je od daně osvobozena, nebo si může zvolit osvobození 

nebo obdobnou úlevu od této daně. 

 
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) a podle tohoto odstavce lze uplatnit, pokud 

příjemce příjmu z podílu na zisku nebo z převodu podílu je jejich skutečný vlastník. Výdajem 

vynaloženým na příjem uvedený v odstavci 1 písm. ze) bodu 2 je vždy nabývací cena tohoto 

podílu stanovená podle tohoto zákona. Pro stanovení výdajů (nákladů) vynaložených na 

příjmy (výnosy) osvobozené podle tohoto odstavce se ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) 

použije přiměřeně. Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) bodu 2 a podle tohoto odstavce 

nelze uplatnit u podílů v obchodní korporaci, které byly nabyty v rámci koupě obchodního 

závodu (§ 23 odst. 15). 

(10) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) bodu 2 a písm. zi) a podle odstavce 9 lze za 

podmínek uvedených v odstavcích 3, 4 a 6 pro obchodní korporaci, která je daňovým 

rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, použít obdobně i pro 

obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Při 

využití osvobození podle tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení § 25 odst. 1 písm. 

zk). 

(11) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) a podle odstavce 10 nelze uplatnit, 

pokud dceřiná společnost nebo mateřská společnost 

a) je od daně z příjmu právnických osob nebo obdobné daně osvobozena, 

b) si může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od daně z příjmů právnických osob nebo 

obdobné daně, nebo 

c) podléhá dani z příjmů právnických osob nebo obdobné dani se sazbou ve výši 0 %. 

(12) U akciové společnosti s proměnným základním kapitálem tvořící podfondy se 

podmínky podle odstavce 3 písm. b) a c) posuzují za akciovou společnost a podfondy 

samostatně. 

*** 

§ 23h 

Řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace 

(1) Pokud v důsledku rozdílné právní kvalifikace právní skutečnosti výdaj nebo jiná 

položka snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji snižuje základ daně 

přidružených osob více než jednou a v souvislosti s tímto vícenásobným snížením nedochází 

k vícenásobnému zahrnutí odpovídajícího příjmu do základu daně těchto přidružených osob, 

zvýší se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů 

právnických osob, který je takovou přidruženou osobou, o částku odpovídající snížení základu 

daně v případě, že 

a) státem, ve kterém tato položka vzniká nebo má zdroj (dále jen „stát zdroje“) není Česká 

republika, nebo 

b) státem zdroje je Česká republika a stát, ve kterém také dochází ke snížení základu daně 

o tuto položku, neuplatňuje postup obdobný postupu podle tohoto odstavce. 

(2) Pokud v důsledku rozdílné právní kvalifikace právní skutečnosti výdaj z důvodu 

platby nebo jiná položka snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 

z důvodu závazku mezi přidruženými osobami snižuje základ daně alespoň jedné přidružené 

osoby a současně nedochází k zahrnutí příjmu plynoucího z této platby tohoto závazku do 

základu daně přidružené osoby, které plyne, zvýší se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi 

příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je přidruženou osobou, 

u které 
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a) došlo ke snížení základu daně, o částku odpovídající snížení základu daně v rozsahu, 

v jakém nedochází k odpovídajícímu zahrnutí příjmu do základu daně v případě, že státem 

zdroje je Česká republika, 

b) nedošlo k zahrnutí příjmu do základu daně, o částku odpovídající nezahrnutému příjmu 

v rozsahu, v jakém dochází k odpovídajícímu snížení základu daně u přidružené 

osoby, v případě, že státem zdroje není Česká republika a stát, ve kterém tato platba se 

z důvodu tohoto závazku snižuje základ daně, neuplatňuje postup obdobný postupu 

podle tohoto odstavce. 

(3) Pro účely odstavců 1 a 2 se na příjem hledí jako na zahrnutý do základu daně, pokud 

a) došlo k jeho zahrnutí do základu daně nejpozději do 12 měsíců od konce zdaňovacího 

období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém výdaj vznikl, nebo 

b) lze důvodně očekávat, že bude v přiměřené době zahrnut do základu daně v některém 

budoucím zdaňovacím období a podmínky finančního nástroje odpovídají podmínkám, 

které by spolu sjednaly osoby, které nejsou přidruženými osobami. 

(4) Pokud je výdaj nebo jiná položka snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi 

příjmy a výdaji přidružené osoby zdrojem jiné položky snižující základ daně jiné přidružené 

osoby v situacích podle odstavce 1 nebo 2, výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy 

a výdaji poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je přidruženou osobou, se zvýší 

o částku, která odpovídá snížení základu daně touto položkou, a to v rozsahu, v jakém nedošlo 

v jiném státě k úpravě obdobné odstavci 1 nebo 2. 

(5) Přidruženými osobami se pro účely řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace 

rozumí přidružené osoby vymezené pro účely zdanění ovládané zahraniční společnosti s tím, 

že podmínka hranice podílu na základním kapitálu, hlasovacích právech nebo zisku je alespoň 

50 %, jinak spojené osoby a poplatník daně z příjmů právnických osob a jeho stálá 

provozovna. S osobami, které z hlediska hlasovacích práv nebo podílu na základním kapitálu 

jednají společně, se pro účely určení přidružených osob zachází, jako by měly na jiné osobě 

účast v rozsahu veškerých hlasovacích práv nebo podílů na základním kapitálu, které společně 

jednající osoby drží. 

§ 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, 

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

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, 

 
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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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 

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

podáváno daňové přiznání, jehož se týká zahraniční daň, která nebyla započtena na 

daňovou povinnost v tuzemsku, 

i) rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní 

zákon22a) a odstavec 9 pro případy, kdy pohledávka byla nabyta přeměnou131), s výjimkou 

rezerv vytvářených poplatníky v souvislosti s dosahováním příjmů plynoucích jim podle 

§ 10, 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)Chyba! 

Záložka není definována., pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele, 

 
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. 
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4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na 

stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako 

nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu110) směnu 

podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro 

zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin horní 

hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem 

při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo na peněžitý příspěvek na 

stravování. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud 

přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. 

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za 

zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou 

je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního 

předpisu110a), bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za 

zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního 

právního předpisu23b). Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje 

i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných 

subjektů, 

5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 

zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon 

nestanoví jinak, 

k) výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu 

spolupracujících osob (§ 13) a společníků veřejných obchodních společností 

a komplementářů komanditních společností, a to maximálně ve výši podle zvláštních 

předpisů,5) pokud není dále stanoveno jinak, přitom 

1. na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné hmoty 

spotřebované silničním motorovým vozidlem zahrnutým v obchodním majetku 

poplatníka, pořizovaným na finanční leasing, 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; pro stanovení výdajů za 

pohonné hmoty spotřebované vozidlem, které má elektrický pohon nebo 

hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, lze použít 

průměrnou cenu elektřiny stanovenou pro účely poskytování cestovních náhrad 

podle zákoníku práce, 

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) odměňovaného platem. 

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) odměňovaného 

platem, a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.Chyba! Záložka není 

definována. Na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem, které není 

 
110) § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce. 
110a) § 88 odst. 4 zákoníku práce. 
23b) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. 
5b) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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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 poměru5c), který je účinný v době konání cesty průměrné ceny 

pohonných hmot stanovené pro účely poskytování cestovních náhrad podle 

zákoníku práce. 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) odměňovaného 

platem, 

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 hmotyChyba! Záložka není definována. u zahraničních pracovních cest, 

při kterých výdaje (náklady) na pohonné hmoty nelze prokázat, a to s použitím 

tuzemských cen pohonných hmot platných v době použití vozidla, 

l) škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení 

policie neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření 

stanovených zvláštními předpisy, 

m) výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany,24) 

n) výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpečení 

obranyschopnosti státu, 

o) u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, 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, 

 
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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2. vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka, 

pokud tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované příjmy 

nejsou předmětem daně z příjmů, 

3. pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena nehmotného 

majetku určená podle právního předpisu upravujícího účetnictví, jehož účetní odpisy 

nejsou výdajem (nákladem) podle písmene v), 

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

hmotného majetku, 

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

fyzické osoby, 

ta) u obchodní korporace cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou osobou, 

který neměl pozemek zahrnut v obchodním majetku a vklad uskutečnil do 5 let od nabytí 

pozemku; touto cenou pozemku se rozumí 

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

úplatně, 

2. cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni nabytí 

pozemku členem obchodní korporace, pokud jej nabyl bezúplatně, 

tb) zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu 

nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů (nákladů) 

vynaložených na toto technické zhodnocení, 

u) daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů uvedených v § 10 

odst. 1 písm. h) 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 
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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, 

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 

 
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. 
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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 

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, 

 
22b) Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb. 
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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 předpisemChyba! 

Záložka není definována., 

zi) smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze 

závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky ze zápůjček a úroky z úvěrů 

v případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v § 2, který nevede účetnictví, jen pokud 

byly zaplaceny, 

zj) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního 

předpisu, pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat 

podle § 26 až 33, 

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

řízení, 

zl) výdaje (náklady) hrazené uživatelem hmotného majetku, které podle zvláštního právního 

předpisu20) tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem finančního 

leasingu, pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě nepřevýší u movitého 

majetku částku uvedenou v § 26 odst. 3 písm. c), 

zm) odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu,80) 

zn) výdaje na pořízení nehmotného majetku20) nebo jeho technického zhodnocení 

u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví, 

zo) výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení úhrad za 

zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání82a), které souvisí s jeho činností, ze které plynou příjmy ze 

samostatné činnosti, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se 

zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, 

který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč, 

zp) výdaje (náklady) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění 

v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, ke kterým došlo na území 

členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Tyto 

výdaje (náklady) nelze současně uplatnit jako nezdanitelnou část podle § 15 odst. 1 nebo 

položku snižující základ daně podle § 20 odst. 8, 

zr) 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 

 
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. 
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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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. 

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 
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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. 

(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 

 
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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(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, 

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 
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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 pohledávkyChyba! Záložka není definována. nebo v tvorbě opravné položky,22a) 

jako by ke změně v osobě věřitele nedošlo, a to maximálně do výše, v jaké by mohla uplatnit 

odpis nebo tvorbu opravné položky zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace. 

(10) Za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, 

blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, 

sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo 

stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně 

mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. Výše škody musí být 

doložena posudkem pojišťovny, a to i v případě, že poplatník není pojištěn, nebo posudkem 

soudního znalce. 

(11) Při prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního 

právního předpisu20), nebo obdobného právního předpisu v zahraničí a byl nabyt vkladem, při 

přeměně, při převodu obchodního závodu podle § 23a, při fúzi obchodních společností nebo 

při rozdělení obchodní společnosti podle § 23c, lze související výdaj (náklad) na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů uplatnit jen do výše jeho hodnoty evidované v účetnictví nebo 

v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící obchodní 

korporace před oceněním tohoto majetku reálnou hodnotou. Hodnotu majetku evidovanou 

v účetnictví nebo v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo 

u převádějící obchodní korporace lze zvýšit o případné opravné položky vytvořené 

k uvedenému majetku, jejichž tvorba nebyla u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo 

u převádějící obchodní korporace pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak. Obdobně se postupuje při 

vyřazení majetku z důvodu spotřeby. Takto stanovený výdaj (náklad) se použije i při 

následném vkladu, následné přeměně,131) převodu obchodního závodu podle § 23a nebo fúzi 

obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti. 

(12) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, pokud 

neuplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, je výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

a) součet zůstatkových cen hmotného majetku, 

b) součet zůstatkových cen nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka do 31. 

prosince 2000, který může být odpisován, 

c) hodnota peněžních prostředků a cenin, 

d) hodnota finančního majetku, 

e) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování, 

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, 
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i) hodnota dluhů, jejichž úhrada by byla výdajem. 

(13) Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely odstavce 12 

hodnotou dluhů hodnota bez daně z přidané hodnoty, byl-li uplatněn odpočet daně z přidané 

hodnoty na vstupu. U pohledávek, jejichž úhrada by byla zdanitelným příjmem, je výdajem 

daň z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu. 

(14) Úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejich částí, které nelze uznat jako výdaj 

(náklad) podle ostatních ustanovení tohoto zákona, je možné u poplatníků, jejichž hlavním 

předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uznat jako daňový výdaj 

(náklad) až do výše úhrnu zisků z jiných pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek 

v daném zdaňovacím období. Ziskem z pohledávky v daném zdaňovacím období se pro účely 

tohoto ustanovení rozumí úhrn příjmů plynoucích v daném zdaňovacím období z úhrad 

pohledávky dlužníkem nebo postupníkem při následném postoupení pohledávky zvýšený 

o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu (její část) podle zvláštního zákona22a) ve výši 

převyšující pořizovací cenu20) pohledávky sníženou o částky úhrad pohledávky dlužníkem 

plynoucí v předchozích zdaňovacích obdobích a o části pořizovací ceny pohledávky odepsané 

v předchozích zdaňovacích obdobích. Pro účely výpočtu zisku z pohledávky nelze pořizovací 

cenu pohledávky snížit o částku vyšší, než je pořizovací cena pohledávky. Pokud celkový 

úhrn pořizovacích cen nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle 

ustanovení tohoto zákona, je za zdaňovací období vyšší než celkový úhrn zisků z jiných 

pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek, lze tento rozdíl u poplatníků, jejichž 

hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uplatnit jako výdaj 

(náklad) nejdéle ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za 

něž je podáváno daňové přiznání, a to v jednotlivých obdobích maximálně ve výši částky, 

o kterou úhrn zisků z pohledávek v rámci tohoto stejného souboru pohledávek převýší úhrn 

pořizovacích cen pohledávek nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle 

ustanovení tohoto zákona. Za poplatníky, jejichž hlavním předmětem činnosti je nákup, 

prodej a vymáhání pohledávek, se pro účely tohoto zákona považují poplatníci, u nichž 

alespoň 80 % veškerých příjmů (výnosů) tvoří příjmy (výnosy) plynoucí v souvislosti 

s nákupem, prodejem, držbou a vymáháním nakoupených pohledávek. Souborem pohledávek 

se pro účely tohoto ustanovení rozumí soubor pohledávek nakoupený poplatníkem od jedné 

osoby v jednom zdaňovacím období. Toto ustanovení se použije obdobně pro období, za něž 

je podáváno daňové přiznání. 

*** 

§ 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). 

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

pobídkách). 
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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 předpisu22a), 

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

které bude vykázán základ daně, 

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 

 
19a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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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 

odstavce 2 písm. a) nebo d), a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za 

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

záporných hodnot. 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 druhé se nesnižuje. 

 (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, za které může uplatnit slevu na dani podle odstavce 3, 

oznámí správci daně, že již nebude uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1, nemůže již 

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

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

skutečnost sdělí poplatník také Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. 

Povinnost plnění podmínek stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky tím není 

dotčena. 

§ 35b 

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

předpisu a na kterého se nevztahuje ustanovení § 35a, může, splnil-li všeobecné podmínky 

stanovené zvláštním právním předpisem a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, 

uplatnit slevu na dani, která se vypočte podle vzorce S1 minus S2, přičemž 

a) S1 se rovná částce daně vypočtené podle odstavce 2 za zdaňovací období, za které bude 

sleva uplatněna; tato částka se nezvyšuje, je-li dodatečně vyměřena vyšší daňová 

povinnost, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLD7K)



 - 50 - 

b) S2 se rovná aritmetickému průměru částek daně vypočtených podle odstavce 2 za tři 

zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu 

uplatnit poprvé. U poplatníka, od jehož registrace k dani z příjmů uplynula doba kratší 

než tři zdaňovací období, se vypočítá aritmetický průměr částek daně za všechna 

zdaňovací období. V případě, že příslušné zdaňovací období bude kratší nebo delší než 12 

měsíců, bude částka daně vypočtená podle odstavce 2 pro účely výpočtu aritmetického 

průměru částek daně přepočtena na období 12 měsíců. Tento aritmetický průměr částek 

daně bude upraven o hodnoty jednotlivých meziročních odvětvových indexů cen 

vyhlašovaných Českým statistickým úřadem, a to počínaje indexem vztahujícím se 

k poslednímu zdaňovacímu období z těch, za která byl aritmetický průměr částek daně 

vypočten; aritmetický průměr částek daně se nesnižuje, je-li za příslušná zdaňovací 

období dodatečně vyměřena nižší daňová povinnost. 

(2) Částka daně pro účely odstavce 1 je 

a) u poplatníka daně z příjmů právnických osob rovna částce vypočtené sazbou daně podle 

§ 21 odst. 1 ze 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) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob rovna částce vypočtené podle § 16 z dílčího 

základu daně podle § 7. 

(3) Pokud vykázal poplatník za příslušné zdaňovací období, za které byl vypočten 

aritmetický průměr částek daně podle odstavce 1 písm. b), daňovou ztrátu nebo mu daňová 

povinnost nevznikla, použije se za příslušné zdaňovací období pro účely výpočtu 

aritmetického průměru částek daně podle odstavce 1 písm. b) nulová hodnota. 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) Ustanovení § 35a odst. 2, 5, 7, 8 a 9 platí obdobně. 

(7) Nedodrží-li poplatník některou z podmínek uvedených v § 35a odst. 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 § 35a odst. 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 
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odstavce 2 písm. a) nebo d), a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za 

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

záporných hodnot. 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 druhé se nesnižuje. 

*** 

§ 35c 

Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob 

(1) Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s 

ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie, nebo státu 

tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „daňové zvýhodnění“) ve výši 15 204 Kč 

ročně na jedno dítě, 19 404 Kč ročně na druhé dítě a  24 204 Kč ročně na třetí a každé další 

dítě, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b. Poplatník o daňové zvýhodnění 

sníží daň vypočtenou podle § 16, případně sníženou podle § 35 nebo § 35ba nebo 35bb. 

Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo 

slevy na dani a daňového bonusu. Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti více 

vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. 

(2) Slevu na dani podle odstavce 1 může poplatník uplatnit až do výše daňové povinnosti 

vypočtené podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období. 

(3) Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění podle odstavce 1 vyšší než daňová 

povinnost vypočtená podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl 

daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 

Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně. 

(4) Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem 

podle § 6 nebo 7 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Do těchto příjmů se 

nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní 

sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup dle § 36 odst. 7 nebo 8 6 nebo 7 a 

příjmy, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. 

(5) Poplatník uvedený v § 2 odst. 3 může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je 

daňovým rezidentem členského státu Evropské unie, nebo státu tvořícího Evropský 

hospodářský prostor a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 

22) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně 

podle § 3 nebo § 6, jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo § 10, nebo příjmů, z nichž je 

daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje 

poplatník potvrzením zahraničního správce daně. 

(6) Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, 

osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka 

z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, 

vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z 

nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je 

a) nezletilým dítětem, 

b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro 

invaliditu třetího stupně a 
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1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se 

posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře,Chyba! Záložka není definována. 

2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou 

činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 

3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost. 

(7) Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění 

daňového zvýhodnění. Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje 

se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek; maximální výše daňového bonusu 

podle odstavce 3 zůstává zachována. 

(8) Uzavře-li dítě uvedené v odstavci 6 písm. b) manželství a žije-li ve společně 

hospodařící domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu na 

dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba. Nemá-li manžel (manželka) dostatečné 

příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 

35ba, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k 

dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije ve společně hospodařící 

domácnosti. 

(9) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může 

daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci 

zdaňovacího období jen jeden z nich.  

(10) Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik 

kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 

za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. 

Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo ve 

kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě 

osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu. 

(11) Poplatník, který je povinen podat daňové přiznání podle § 38g, nebo který se tak 

rozhodl učinit, uplatní daňový bonus v daňovém přiznání a požádá místně příslušného správce 

daně o jeho vyplacení. Při výplatě daňového bonusu postupuje správce daně obdobně jako při 

vrácení přeplatku podle zvláštního právního předpisu o správě daní. 

(12) Pokud úhrn měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d u poplatníka 

podávajícího daňové přiznání přesahuje částku daňového bonusu vypočteného za zdaňovací 

období, považuje se vzniklý rozdíl za daňový nedoplatek; pokud poplatník, kterému byly 

vyplaceny měsíční daňové bonusy, nárok na daňové zvýhodnění za zdaňovací období v 

daňovém přiznání neuplatní vůbec, považují se za daňový nedoplatek částky ve výši 

vyplacených měsíčních daňových bonusů. 

*** 

§ 36 

Zvláštní sazba daně 

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

s výjimkou stálé provozovny (§ 22 odst. 2 a 3) a s výjimkou ustanovení odstavce 5, činí 

a) 15 %, a to 
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1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 6, 12 až 14, 

s výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2 písm. e), 

2. z příjmů z nájemného movité věci nebo její části umístěné na území České republiky, 

3. z bezúplatných příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. d), h) a i), jedná-li se o příjmy 

plynoucí od daňových rezidentů České republiky nebo od stálých provozoven 

daňových nerezidentů umístěných na území České republiky, 

b) 15 %, a to 

1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodech 3 a 4 s výjimkou příjmu 

plynoucího z práva na splacení dluhopisu, vkladního listu vydaného jako cenný 

papír nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného; přičemž 

příjem z vypořádacího podílu, z podílu na likvidačním zůstatku a jiný příjem z držby 

kapitálového majetku ve formě vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní 

kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění se snižuje o nabývací cenu podílu na 

obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem prokázána, 

2. u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list při 

zrušení podílového fondu, sníženého o pořizovací cenu20) podílového listu, je-li 

plátci poplatníkem prokázána, 

3. z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při 

snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka 

nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto 

zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; přitom pro tento 

příjem vždy platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena 

ze zisku obchodní společnosti nebo fondu vytvořeného ze zisku. 

Za podíly na zisku se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po 

zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení 

členského vkladu člena družstva. Za podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního 

kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze 

zisku, 

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

rezidenty 

1. jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský 

hospodářský prostor, nebo 

2. třetího státu nebo jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou 

a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění upravující zdaňování 

a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, platnou 

a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových 

záležitostech pro oblast daní z příjmů nebo které jsou smluvními stranami 

mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových 

informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou republiku platná 

a účinná, 

2. třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu 

upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, 

nebo mezinárodní smlouvu upravující výměnu informací v daňových 

záležitostech pro oblast daní z příjmů, která je prováděna, nebo který je 

smluvní stranou mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení 

upravující výměnu informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů, 

která je v tomto státě a v České republice prováděna, 

 
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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d) 5 % z úplaty u finančního leasingu. 

(2) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není 

v odstavci 1 nebo 5 stanoveno jinak, činí 15 %, a to 

a) z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl 

v nich představován cenným papírem, a z plnění ze zisku svěřenského fondu nebo 

rodinné fundace; u poplatníků podle § 2 z rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou 

a emisním kursem dluhopisu, vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postavenému 

nebo v případě jejich zpětného odkupu z rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a jejich 

emisním kursem, z úrokového příjmu z dluhopisu35a), výnosu dluhopisu podle zákona 

upravujícího dluhopisy s výjimkou výnosu určeného rozdílem mezi jmenovitou 

hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem, z výnosu ze směnky vystavené bankou 

k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, vkladního listu a vkladu mu na roveň 

postavenému, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí 

poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucího 

poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2 věřitele a úrokového příjmu z vkladního listu 

vydaného jako cenný papír a cenného papíru mu na roveň postaveného, 

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

komanditní společnosti, 

c) z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu, 

d) z podílu na zisku tichého společníka nebo jiného poplatníka, než je člen obchodní 

korporace, 

e) z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, 

komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, z vrácení 

emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění; 

tento příjem se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci 

poplatníkem prokázána, 

f) z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti 

s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve 

družstvu, sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci 

poplatníkem prokázána, 

g) u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list při 

zrušení podílového fondu, sníženého o pořizovací cenu20)  podílového listu, je-li plátci 

poplatníkem prokázána, 

h) z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při 

snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo 

jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení 

zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; přitom pro tento příjem vždy 

platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena ze zisku 

obchodní společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku; obdobně se postupuje u příjmu 

člena obchodní korporace z rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu, 

i) z příjmu v podobě ceny z účtenkové loterie, z příjmů plynoucích fyzickým osobám 

z reklamních soutěží a reklamních slosování, z cen z veřejných soutěží, ze sportovních 

soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže a nebo jde 

o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže [§ 10 odst. 1 písm. ch)], a z příjmu v podobě 

výhry z loterie a tomboly, 

 
35a) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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j) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na 

vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno 

a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, kdy majitelem vkladu je fyzická osoba, 

a to po celou dobu trvání vkladového vztahu podle občanského zákoníku, z úroků 

z vkladů na účtech, které nejsou podle podmínek toho, kdo účet vede, určeny 

k podnikání, např. sporožirové účty, devizové účty [§ 8 odst. 1 písm. c)], 

k) z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, z dávek doplňkového penzijního 

spoření a z penzijního pojištění snížených podle § 8 odst. 6 a z plnění ze soukromého 

životního pojištění nebo jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním 

a nezakládá zánik pojistné smlouvy, sníženého podle § 8 odst. 7, 

l) z vypláceného dalšího podílu v rámci transformace družstev podle zvláštního právního 

předpisu13), a to i v případě, kdy je vyplácen členovi transformovaného družstva při 

zániku členství nebo společníkovi společnosti s ručením omezeným a komanditistovi 

v komanditní společnosti, které vznikly podle transformačního projektu, při zániku jejich 

účasti jako součást vypořádacího podílu nebo jako součást likvidačního zůstatku při 

likvidaci družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a u komanditní 

společnosti v případě komanditistů, 

m) z příjmů uvedených v § 6 odst. 4, 

n) z příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání 

mezi poškozeným a pojistitelem, 

o) z příjmu plynoucího fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem, smlouvy o penzijním pojištění a smlouvy na soukromé životní pojištění ve 

formě odbytného nebo jiného plnění souvisejícího se zánikem penzijního pojištění nebo 

odkupného, sníženého podle § 8, 

p) z příjmů autorů podle § 7 odst. 6, 

r) z příjmu komplementáře komanditní společnosti a společníka veřejné obchodní 

společnosti plynoucí jako zisk po zdanění u akciové společnosti nebo společnosti 

s ručením omezeným po přeměně akciové společnosti nebo společnosti s ručením 

omezeným na komanditní společnost nebo veřejnou obchodní společnost. 

Za podíly na zisku se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po zdanění 

na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení členského vkladu 

člena družstva. Za podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem 

tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku. 

(3) Základem daně pro zvláštní sazbu daně je pouze příjem, pokud v tomto zákoně není 

stanoveno jinak. Základ daně se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to 

i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně se 

nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a zaokrouhluje se na celé koruny dolů, 

s výjimkou příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo 

v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, u něhož se základ daně 

zaokrouhluje na celé haléře dolů. Pokud plynou v cizí měně úroky z účtu, který není podle 

podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání, a z vkladního listu, stanoví se základ daně 

v cizí měně, a to bez zaokrouhlení. Daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou se zaokrouhluje na 

celé koruny dolů. U příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo 

v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, se sražená daň (§ 38d), 

připadající na jednotlivý cenný papír nezaokrouhluje, avšak celková částka daně sražená 

plátcem z veškerých příjmů plynoucích jednomu poplatníkovi z majetkové účasti v jedné 

obchodní společnosti nebo z držby podílových listů jednoho podílového fondu se 

zaokrouhluje na celé koruny dolů. U příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo j) 

s výjimkou příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo 

v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, se základ daně a sražená 
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daň nezaokrouhluje a celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu 

poplatníka fyzické osoby nebo poplatníka daně z příjmů právnických osob se zaokrouhluje na 

celé koruny dolů. U příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodu 4 se do základu daně pro 

daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně nezahrnuje hodnota podkladového nástroje 

nebo aktiva. 

(4) U příjmů plynoucích z podílu na zisku z účasti v základním investičním fondu je 

základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně příjem snížený 

o poměrnou část příjmů podléhajících dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo 

sazbě daně podle § 21 odst. 4 připadající na tento základ daně, které byly zúčtovány ve 

prospěch výnosů investičního fondu ve zdaňovacím období, s nímž tyto příjmy souvisí. Pokud 

byly výše uvedené příjmy zúčtovány ve prospěch výnosů včetně daně, základ daně pro daň 

vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně se snižuje pouze o částku sníženou o daň. 

Poměrná část připadající na tento základ daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém je 

rozdělován zisk určený k výplatě příjmů mezi akcionáře nebo majitele podílových listů. 

Obdobně se postupuje i u příjmu z podílu na likvidačním zůstatku investičního fondu nebo 

z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným nebo 

komanditisty v komanditní společnosti, které jsou investičním fondem. 

(5) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % z úrokového příjmu z účtu a vkladu u bank 

a spořitelních a úvěrních družstev u  

a) veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem uvedeným 

v § 18a odst. 5, 

b) společenství vlastníků jednotek. 

(6) Plynou-li poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2 úrokové příjmy ze státních dluhopisů, 

které tento poplatník pořídil z prostředků zvláštního vázaného účtu v bance podle zvláštního 

právního předpisu22a) a vedených na samostatném účtu u České národní banky, v centrálním 

depozitáři zaknihovaných cenných papírů, započte se sražená daň na celkovou daňovou 

povinnost. Pokud nelze sraženou daň nebo její část započíst na celkovou daňovou povinnost 

proto, že poplatníkovi vznikla ve výši nula nebo vykázal daňovou ztrátu a nebo jeho celková 

daňová povinnost je nižší, než daň sražená, vznikne ve výši daňové povinnosti, kterou nelze 

započítat, přeplatek. 

(7) (6) Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy 

uvedené v § 6 odst. 4 nebo veškeré příjmy uvedené v § 10 odst. 1 písm. h) bodě 1, které byly 

samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně podle § 36, nesnížené 

o výdaje do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, 

započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň. 

(8) (7) Zahrne-li do daňového přiznání poplatník, který není daňovým rezidentem České 

republiky a který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího 

Evropský hospodářský prostor, veškeré příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b), c), d), f), g) 

bodech 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14, h) a i), započte se sražená daň na jeho celkovou daňovou 

povinnost vztahující se k příjmům ze zdrojů na území České republiky, za které v České 

republice podává daňové přiznání. Pokud nelze sraženou daň nebo její část započítat na tuto 

jeho celkovou daňovou povinnost proto, že poplatníkovi vznikla daňová povinnost ve výši 

nula nebo vykázal daňovou ztrátu anebo jeho celková daňová povinnost je nižší než daň 

sražená, vznikne ve výši daňové povinnosti, kterou nelze započítat, přeplatek. Nezahrne-li 

poplatník příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b), c), d), f), g) bodech 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14, h) 

a i) do daňového přiznání do konce lhůty stanovené zvláštním právním předpisem, použije se 

obdobně § 38e odst. 7. 
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*** 

§ 38d 

Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně 

(1) Daň se vybírá srážkou z příjmů, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle § 36. 

Je-li plnění hrazeno formou záloh, je samostatným příjmem každá záloha i doplatek z 

vyúčtování celkového plnění. Srážku je povinen provést plátce daně, s výjimkou uvedenou v 

odstavci 2, při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, avšak u 

příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 5, 6 a 12 a u úroků a jiných 

výnosů z poskytnutých zápůjček a z poskytnutých úvěrů, plynoucích poplatníkům uvedeným 

v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, nejpozději v den, kdy o dluhu účtuje v souladu se zvláštním 

právním předpisem.Chyba! Záložka není definována. 

(2) U příjmů plynoucích z podílů na zisku uvedených v § 36, s výjimkou příjmů 

plynoucích ze zaknihovaných cenných papírů, je plátce daně povinen srazit daň při jejich 

výplatě, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

schválena účetní závěrka a bylo rozhodnuto o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. U příjmů 

z podílů na zisku plynoucích ze zaknihovaných cenných papírů je plátce povinen srazit daň 

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němžbyla schválena účetní závěrka a 

bylo rozhodnuto o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. U příjmu z podřízeného podílu na 

zisku, jehož výplata je spojena se splněním podmínky, která do konce lhůty pro sražení daně 

nenastala, a u příjmů z podílu na zisku, jejichž vyplacení bylo statutárním orgánem 

odmítnuto, je plátce daně povinen srazit daň při jejich výplatě. Jestliže je v okamžiku 

stanoveném zákonem pro sražení srážkové daně vlastníkem vlastního podílu, s nímž je 

spojeno právo na podíl na zisku, sama obchodní korporace, srážka se provede v okamžiku 

jeho nabytí jiným poplatníkem, pokud předtím právo na podíl na zisku nezaniklo. Ve stejných 

lhůtách je plátce daně povinen srazit daň u příjmu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3 a 

odst. 2. U příjmů plynoucích z podílových listů je plátce daně povinen srazit daň při jejich 

výplatě, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodl 

obhospodařovatel o rozdělení zisku podílového fondu. Nebyla-li výplata příjmů plynoucích z 

podílu na zisku provedena ani posledního dne období, kdy je plátce daně povinen daň srazit, 

má se pro účely zákona za to, že srážka daně byla provedena poslední den vymezeného 

období; přitom u úrokových příjmů a u rozdílu mezi sjednanou cenou, které jsou považovány 

za podíly na zisku [§ 22 odst. 1 písm. g) bod 3], se dnem provedení srážky rozumí poslední 

den zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání. 

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

do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen 

provést srážku podle odstavců 1 a 2. Pokud je plátce povinen podat daňové přiznání v 

průběhu zdaňovacího období, je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému 

správci daně nejpozději do termínu pro podání tohoto daňového přiznání. Srážka daně se 

provádí ze základu daně stanoveného podle § 36. 

(4) Daňová povinnost poplatníka, pokud jde o příjmy nebo zálohy na ně, z nichž je 

srážena daň, se považuje za splněnou řádným a včasným provedením srážky daně, kromě 

příjmů uvedených 

a) v § 36 odst. 2 písm.  m), pokud poplatník 

1. prokazatelně učiní za období, za které byla ve zdaňovacím období z těchto příjmů daň 

sražena, dodatečně prohlášení k dani (§ 38k odst. 7), 

2. zahrne příjmy uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání podaného za zdaňovací 

období, ve kterém mu tyto příjmy plynou, 
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b) v § 36 odst. 6 až 8 až 7. 

(5) Neprovede-li plátce daně srážku daně vůbec, popřípadě provede-li ji v nesprávné výši 

nebo sraženou daň včas neodvede, bude na něm vymáhána jako jeho dluh. U příjmů 

uvedených v § 36 odst. 8 7 se použije obdobně § 38e odst. 9 věta třetí. 

(6) Správce daně může plátci daně stanovit pro úhradu daně vybírané srážkou lhůtu delší. 

(7) Na základě žádosti poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 vydá správce 

daně plátce „Potvrzení o sražení daně“. O potvrzení může poplatník požádat i prostřednictvím 

plátce. Obdobně postupuje právní nástupce poplatníka. 

(8) Poplatníkovi, kterému plátce daně z příjmů ze závislé činnosti srazí daň vyšší, než je 

stanoveno, vrátí plátce daně nesprávně sraženou částku, pokud neuplynuly 3 roky od konce 

lhůty, ve které byl plátce daně povinen podat vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby daně a pokud poplatník nevyužil postup uvedený v § 36 odst. 7 a 8 6 a 7. 

Poplatníkovi, kterému plátce daně z příjmů ze závislé činnosti nesrazil daň ve stanovené výši, 

může ji srazit dodatečně, pokud neuplynuly 2 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování 

daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. 

(9) Plátce daně je povinen podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z 

příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Lhůtu stanovenou pro podání tohoto 

vyúčtování nelze prodloužit. 

(10) Pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně bankami, spořitelními a úvěrovými 

družstvy nebo pojišťovnami je jejich pobočka nebo organizační jednotka, kde k vybírání této 

daně dochází, pokud jsou zde k dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky a její 

kontroly, plátcovou pokladnou39g). 

(11) Vrací-li se vyplacená záloha na podíl na zisku poté, co došlo k převodu nebo 

přechodu podílu v obchodní korporaci, náleží právo na vrácení neoprávněně sražené daně 

vztahující se k vyplacené záloze na podíl na zisku poplatníkovi, kterému vznikla povinnost 

vrátit zálohu na podíl na zisku. 

(12) Má-li poplatník pochyby o správnosti sražené daně vybírané srážkou podle zvláštní 

sazby daně, může požádat plátce daně o vysvětlení  do 2 let ode dne sražení daně; po uplynutí 

této lhůty může o vysvětlení požádat do 60 dnů ode dne, kdy se o výši sražené daně dozvěděl. 

 

§ 38da 

(1) Plátce daně, který je plátcem příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky 

daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to 

i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž něm mezinárodní smlouva 

stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, je povinen tuto skutečnost oznámit správci 

daně. 

 (2) Plátce daně je povinen správci daně podat oznámení o příjmu podle odstavce 1, ze 

kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, ve lhůtě pro odvedení daně, 

která byla z daného příjmu sražena nebo vybrána, nebo by byla sražena nebo vybrána, kdyby 

daný příjem nebyl od daně osvobozen nebo by podléhal zdanění v České republice. 

Oznámení o příjmu podle odstavce 1, který je od daně osvobozen nebo o němž 

mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, je plátce daně 

povinen správci daně podat do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího 

 
39g) § 21 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
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po kalendářním roce, ve kterém by byl povinen provést srážku daně, kdyby daný příjem 

nebyl od daně osvobozen a podléhal by zdanění v České republice. 

(3) Oznámení podle odstavce 1 lze podat jen 

a) na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí, 

b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů 

shodné s tiskopisem podle písmene a), nebo 

c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné 

správcem daně 

1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního 

podpisu, 

2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové 

schránky, nebo 

3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu. 

(4) Má-li plátce daně nebo jeho zástupce datovou schránku, která mu byla zřízena ze 

zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je 

povinen učinit oznámení podle odstavce 1 pouze způsobem podle odstavce 3 písm. c). 

(5) V oznámení podle odstavce 1 je plátce daně povinen kromě obecných náležitostí 

podání uvést 

a) své identifikační údaje, 

b) identifikační údaje příjemce příjmu podle odstavce 1, 

c) údaje týkající se příjmu podle odstavce 1 a daně sražené nebo vybrané z tohoto příjmu. 

(6) Plátce daně není povinen podat oznámení podle odstavce 1 o 

a) příjmu, který je od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že 

nepodléhá zdanění v České republice, pokud souhrnná hodnota příjmů daného druhu 

plynoucích danému daňovému nerezidentovi nepřesahuje v daném kalendářním měsíci 

100 000 Kč, 

a) příjmech, které jsou od daně osvobozeny nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, 

že nepodléhají zdanění v České republice, pokud souhrnná hodnota těchto příjmů 

stejného druhu nepřesahuje v kalendářním měsíci, ve kterém by plátce daně byl 

povinen danému daňovému nerezidentovi z těchto příjmů provést srážku daně, 300 

000 Kč, 

b) příjmu podle § 6 odst. 4., 

c) příjmu, o kterém je tento plátce daně povinen podat správci daně oznámení podle 

zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. 

(7) Správce daně může plátce daně na základě jeho žádosti v odůvodněných případech 

zprostit oznamovací povinnosti podle odstavce 1 na dobu nejvýše 5 let. 

§ 38e 

Zajištění daně 

(1) K zajištění daně ze zdanitelných příjmů poplatníků podle § 2, z nichž není daň 

vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, jsou plátci daně při výplatě, poukázání nebo 

připsání úhrady ve prospěch poplatníka, nejpozději v den, kdy o dluhu účtují v souladu 

s platnými účetními předpisy, povinni srazit zajištění daně poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 

3, kteří nejsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států, které 

tvoří Evropský hospodářský prostor, ve výši 
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a) 1 % z částky vyplacené při splatnosti dluhopisu, vkladního listu vydaného jako 

cenný papír nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného u příjmů 

plynoucích z práva na splacení uvedených cenných papírů, 

a) b) 1 % z příjmů z prodeje investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a z příjmů z úhrad pohledávky nabyté 

postoupením, 

b) c) 10 % z příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22), s výjimkami uvedenými 

v písmenu a) písmenech a) a b) a odstavcích 3 a 4. 

K zajištění daně nejsou plátci daně povinni v případě, kdy je záloha srážena z příjmů ze 

závislé činnosti. 

(2) K zajištění daně ze zdanitelných příjmů poplatníků podle § 17, z nichž není daň 

vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, je plátce daně při výplatě, poukázání nebo 

připsání úhrady ve prospěch poplatníka, nejpozději v den, kdy o dluhu účtuje v souladu se 

zvláštními právními předpisy20) povinen srazit zajištění daně poplatníkovi uvedenému v § 17 

odst. 4, který není daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo dalších států, 

které tvoří Evropský hospodářský prostor, ve výši 

a) 1 % z částky vyplacené při splatnosti dluhopisu, vkladního listu vydaného jako 

cenný papír nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného u příjmů 

plynoucích z práva na splacení uvedených cenných papírů, 

a) b) 1 % z příjmů z prodeje investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a z příjmů z úhrad pohledávky nabyté 

postoupením, 

b) c) 10 % z příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22), s výjimkami uvedenými 

v písmenu a) písmenech a) a b) a v odstavcích 3 a 4. Tato povinnost se nevztahuje na 

banky, jde-li o peněžité plnění, poukázání nebo připsání úroků u bank. 

(3) Plátci daně jsou povinni srazit zajištění daně ze zdanitelných příjmů poplatníkům 

uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kteří nejsou daňovými rezidenty členského státu 

Evropské unie nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, při výplatě, 

poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, nenastane-li dříve žádná z těchto 

skutečností nejpozději do dvou měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období, ve výši 

stanovené s použitím 

a) sazby daně podle § 16 ze základu daně veřejné obchodní společnosti nebo komanditní 

společnosti připadajícího na společníka veřejné obchodní společnosti nebo 

komplementáře komanditní společnosti, který je poplatníkem podle § 2 odst. 3,  

b) sazby daně podle § 21 ze základu daně veřejné obchodní společnosti nebo komanditní 

společnosti připadajícího na společníka veřejné obchodní společnosti nebo 

komplementáře komanditní společnosti, který je poplatníkem podle § 17 odst. 4. 

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se neuplatní, pokud se jedná o úhrady za zboží či služby 

prováděné v maloobchodě, kde prodejcem je poplatník uvedený v § 2 odst. 3 nebo v § 17 

odst. 4. Stejně se postupuje u úhrad nájemného placeného fyzickými osobami za bytové 

prostory užívané k bydlení a činnostem s ním spojeným.  

(5) Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

(6) Částky zajištění daně sražené plátcem daně poplatníkům podle odstavců 1 až 4 se 

odvádějí do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost zajištění daně 

 
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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srazit, místně příslušnému správci daně plátce daně. Současně s platbou zajištění daně je 

plátce daně povinen podat správci daně hlášení o provedeném zajištění daně. Částka zajištění 

daně se bez zbytečného odkladu převede z osobního daňového účtu plátce na osobní daňový 

účet poplatníka. 

(7) Nepodá-li poplatník daňové přiznání do konce lhůty stanovené zvláštním právním 

předpisem, může místně příslušný správce daně poplatníka považovat částky zajištění daně za 

vyměřenou a uhrazenou daňovou povinnost poplatníka. Úhrn částek zajištění daně sražených 

a odvedených plátci daně se v takovém případě považuje po uplynutí osmého měsíce po 

skončení zdaňovacího období za platbu na daň provedenou poplatníkem. Pokud poplatník 

nepodá do uplynutí lhůty, ve které lze daň vyměřit, daňové přiznání, považuje se daňová 

povinnost poplatníka za vyměřenou ve výši této platby. 

(8) Správce daně poplatníka může v odůvodněných případech rozhodnout o tom, že 

zajištění daně podle předchozích odstavců v určeném zdaňovacím období bude nižší nebo 

nebude prováděno. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Toto rozhodnutí je závazné i pro 

plátce daně. 

(9) Nesrazí-li plátce daně zajištění daně vůbec, popřípadě ve správné výši, předepíše mu 

správce daně tuto částku k přímému placení. Pokud částku zajištění daně plátce daně včas 

neodvede, bude mu rovněž předepsána a vymáhána na něm jako jeho dluh. Po úhradě daně, 

na kterou mělo být zajištěno, poplatníkem, nelze zajištění daně plátci daně předepsat ani na 

něm vymáhat, pokud úhradu této daně poplatníkem prokáže nebo tato úhrada bude zřejmá 

z evidence správců daní. Úroky z prodlení vzniklé z důvodu nesplnění povinnosti plátce srazit 

a odvést zajištění daně je příjmem státního rozpočtu. 

(10) Sražené zajištění daně se po skončení zdaňovacího období započte na celkovou 

daňovou povinnost poplatníka, na kterou bylo zajišťováno. Pokud nelze zajištění daně nebo 

jeho část započíst na celkovou daňovou povinnost proto, že poplatníkovi vznikla daňová 

povinnost ve výši nula nebo vykázal daňovou ztrátu anebo jeho celková daňová povinnost je 

nižší než zajištění daně sražené plátci daně, vznikne poplatníkovi ve výši zajištění daně 

sražených plátci daně, které nelze započíst, přeplatek na dani. 

(11) Při správě zajištění daně se postupuje jako při správě záloh na daň, nestanoví-li tento 

zákon jinak. 

(12) Plátce daně nemá povinnost podat místně příslušnému správci daně vyúčtování 

sraženého zajištění daně. 

*** 

§ 38fa 

Zdanění ovládané zahraniční společnosti 

(1) Pro účely daní z příjmů se na činnost ovládané zahraniční společnosti, která není 

k okamžiku skončení svého zdaňovacího období daňovým rezidentem státu uvedeného 

na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou 

Evropské unie ani stálou provozovnou umístěnou v takovém státě, a nakládání s jejím 

majetkem, ze kterých plynou zahrnované příjmy, hledí, jako by byly uskutečněny ovládající 

společností na území České republiky k okamžiku skončení zdaňovacího období ovládané 

zahraniční společnosti v zahraničí, pokud 

a) ovládaná zahraniční společnost nevykonává podstatnou hospodářskou činnost a  

b) daň obdobná dani z příjmů právnických osob 
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1. ovládané zahraniční společnosti, která je poplatníkem daně z příjmů právnických 

osob, ve státě, jehož je daňovým rezidentem, je nižší než polovina daně, která by jí 

byla stanovena, pokud by byla daňovým rezidentem České republiky, nebo 

2. ovládající společnost ve státě, ve kterém je umístěna stálá provozovna, která je 

ovládanou zahraniční společností, je nižší než polovina daně, která by byla 

stanovena, pokud by činnost stálé provozovny a nakládání s jejím majetkem byly 

uskutečněny na území České republiky. 

(2) Pro účely daní z příjmů se na činnost ovládané zahraniční společnosti, která je 

k okamžiku skončení svého zdaňovacího období daňovým rezidentem státu uvedeného 

na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou 

Evropské unie nebo stálou provozovnou umístěnou v takovém státě, a nakládání s jejím 

majetkem, ze kterých plynou v daném zdaňovacím období příjmy, hledí, jako by byly 

uskutečněny ovládající společností na území České republiky k okamžiku skončení 

zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti. Ministerstvo financí uveřejní ve 

Finančním zpravodaji, které státy jsou uvedeny na unijním seznamu jurisdikcí 

nespolupracujících v daňové oblasti. 

(2) (3) Ovládající společností se pro účely daní z příjmů rozumí poplatník daně z příjmů 

právnických osob, který je daňovým rezidentem České republiky a  

a) který se přímo nebo nepřímo podílí na základním kapitálu ovládané zahraniční 

společnosti, pokud sám nebo společně s přidruženými osobami splňuje jednu z podmínek 

podle odstavce 3 4 písm. a) bodů 1 a 2, nebo 

b) jehož stálá provozovna je ovládanou zahraniční společností. 

(3) (4) Ovládanou zahraniční společností se pro účely daní z příjmů rozumí 

a) poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem, pokud 

poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem České 

republiky, sám nebo společně s přidruženými osobami  

1. se přímo nebo nepřímo podílí na základním kapitálu tohoto poplatníka nebo 

hlasovacích právech z více než 50 %, nebo 

2. má právo na více než 50 % podílu na jeho zisku, 

b) stálá provozovna poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je daňovým 

rezidentem České republiky, umístěná ve státě, se kterým má Česká republika uzavřenou 

smlouvu o mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů 

příjmů, která je součástí právního řádu prováděna a podle které se dvojí zdanění jejích 

příjmů vylučuje metodou vynětí. 

(4) (5) Přidruženými osobami se pro účely zdanění ovládané zahraniční společnosti 

rozumí kapitálově spojené osoby a osoby, pokud má jedna osoba právo na alespoň 25 % 

podílu na zisku druhé osoby. 

(5) (6) Zahrnovanými příjmy se pro účely zdanění ovládané zahraniční společnosti 

rozumí příjmy ovládané zahraniční společnosti plynoucí v jejím zdaňovacím období 

v zahraničí 

a) ve formě výpůjčních příjmů, 

b) ve formě licenčních poplatků, 

c) z podílu na zisku, 

d) z pozbytí podílu v  poplatníkovi daně z příjmů právnických osob, 

e) z přenechání majetku k úplatnému užití s právem na následné úplatné nabytí tohoto 

majetku stranou tohoto závazku, 
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f) z pojišťovacích, bankovních a jiných finančních činností, 

g) z prodeje zboží a poskytování služeb nakoupených od přidružených osob a přidruženým 

osobám prodávaných bez přidané ekonomické hodnoty nebo pouze s malou přidanou 

hodnotou, 

h) z prodeje nebo poskytnutí služby přidružené osobě, jejíž činnost spočívá převážně 

v nákupu zboží a služeb od přidružených osob a následném prodeji tohoto zboží 

a poskytování těchto služeb přidruženým osobám bez přidané ekonomické hodnoty nebo 

pouze s malou přidanou ekonomickou hodnotou. 

(6) (7) Na činnost ovládané zahraniční společnosti a nakládání s jejím majetkem se hledí, 

jako by byly uskutečněny ovládající společností na území České republiky pouze 

v poměrné části vypočítané podle jejího podílu na základním kapitálu ovládané zahraniční 

společnosti k okamžiku uskutečnění této činnosti nebo tohoto nakládání s jejím majetkem. 

Podíl ovládající společnosti na základním kapitálu ovládané zahraniční společnosti se snižuje 

o část podílu drženou prostřednictvím jiné ovládající společnosti, která není základním 

investičním fondem. 

(7) (8) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ovládající společnosti se 

upraví v souladu s odstavcem 1 odstavci 1 a 2. Pokud by tato úprava vedla ke snížení 

výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, neprovede se a o částku, o kterou by 

byl výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji snížen podle odstavce 1, lze snížit 

výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ve 3 bezprostředně následujících 

zdaňovacích obdobích vždy do výše částky, o kterou se v daném zdaňovacím období výsledek 

hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na základě odstavce 1 zvyšuje. 

(8) (9) Daň ovládající společnosti lze snížit o daň obdobnou dani z příjmů právnických 

osob zaplacenou z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, na které se použije odstavec 

1 nebo 2, 

a) ovládanou zahraniční společností, která je poplatníkem daně z příjmů právnických osob, 

ve státě, jehož je daňovým rezidentem, 

b) ovládající společností, ve státě, ve kterém je umístěna stálá provozovna, která je 

ovládanou zahraniční společností, 

c) poplatníkem daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem 

a prostřednictvím kterého ovládající společnost drží podíl na základním kapitálu ovládané 

zahraniční společnosti, ve státě, jehož je daňovým rezidentem. 

(9) (10) Daň ovládající společnosti lze snížit o daň z příjmů právnických osob 

zaplacenou z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, na které tato ovládající 

společnost použije odstavec 1 nebo 2, základním investičním fondem, který je ovládající 

společností stejné ovládané zahraniční společnosti a prostřednictvím kterého ovládající 

společnost drží podíl na základním kapitálu této ovládané zahraniční společnosti. 

(9) (10) (11) Při snížení daně podle odstavce 8 9 se postupuje obdobně jako při použití 

metody prostého zápočtu podle § 38f. 

(10) (11) (12) Předmětem daně není příjem ovládající společnosti z pozbytí podílu 

v ovládané zahraniční společnosti nebo z pozbytí majetku stálé provozovny, která je 

ovládanou zahraniční společností, v rozsahu, ve kterém připadá na nerozdělený zisk z činnosti 

ovládané zahraniční společnosti a z nakládání s jejím majetkem, na které se u této ovládající 

společnosti uplatnil odstavec 1 nebo 2. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ 

Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů fyzických osob 

§ 38g 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem 

daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně 

osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 

Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z 

příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 

(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti 

podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od 

těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně na 

příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně 

osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné 

příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. Rovněž není povinen podat daňové přiznání 

poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f 

vyjmuty ze zdanění. Daňové přiznání za zdaňovací období je ale povinen podat poplatník 

uvedený v § 2 odst. 3, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g), 

nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně. Daňové přiznání je také 

povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy 

ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 za jeho příjmy ve 

zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch, a dále poplatník s 

příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného 

plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1. 

(3) V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, 

kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, 

pokud nevyužije postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 6 nebo 7. V daňovém přiznání poplatník 

rovněž uvede částku slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d. 

Jsou-li součástí zdanitelných příjmů též příjmy ze závislé činnosti, doloží je poplatník daně 

dokladem vystaveným podle § 38j odst. 3. 

(4) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární 

zvýšení daně. 

(5) Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou 

částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním 

poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i 

odst. 5 písm. b). 

(6) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného 

plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a 

nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy 

soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem 

ze závislé činnosti. 
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K části sedmé návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 34 

(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonává Ministerstvo dopravy a dopravní úřady. 

Dopravními úřady jsou 

a) Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností ve věcech městské autobusové dopravy a taxislužby a 

b) krajské úřady v ostatních věcech. 

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, určuje se místní příslušnost dopravního úřadu podle 

sídla účastníka řízení. 

(3) Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady, celní úřady 

a Ministerstvo dopravy. Dopravní úřady a celní úřady vykonávají ve svém správním obvodu 

státní odborný dozor ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy. Ministerstvo 

dopravy vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě 

osob. Při výkonu státního odborného dozoru dozírají, zda dopravci, odesílatelé, příjemci, 

provozovatelé terminálů nebo řidiči dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené tímto 

zákonem a přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím práva cestujících 

v autobusové a autokarové dopravě29) a zda provozují dopravu podle uděleného povolení. 

Celní úřady vykonávají státní odborný dozor nad prací osádek vozidel ve vnitrostátní 

a v mezinárodní silniční nákladní dopravě a ve věcech mezinárodní dopravy osob a podávají 

dopravním úřadům nebo Ministerstvu dopravy návrhy na zahájení řízení o uložení pokuty 

podle § 35. Výkon působnosti celních úřadů při výkonu státního odborného dozoru 

v silniční dopravě podle tohoto zákona se považuje za výkon správy daní, s výjimkou 

řízení o přestupcích. Jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného 

dozoru7f) stanoví prováděcí právní předpis. 

(4) Řidič vozidla je povinen umožnit orgánům státního odborného dozoru, obecní policii 

a Policii České republiky přístup k záznamovému zařízení a taxametru. 

(5) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve 

věcech silniční dopravy ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon 

dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis. Celník se při 

výkonu státního odborného dozoru ve věcech silniční dopravy prokazuje způsobem 

stanoveným v zákoně o Celní správě České republiky30). 

(6) Vrchní státní dozor vykonává ve všech věcech silniční dopravy Ministerstvo dopravy. 

Vrchní státní dozor dozírá na výkon státního odborného dozoru vykonávaného dopravními 

úřady. 

 
29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011. 
7f) Směrnice Komise 112/2004/ES, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku Směrnice Rady 50/1995/ES o 

jednotných postupech kontroly při přepravě nebezpečných věcí. 

Směrnice Rady 599/1988/ES o jednotném postupu při provádění nařízení (EHS) 3820/1985 a nařízení (EHS) 

3821/1985.  

Směrnice Rady 50/1995/ES o jednotných postupech kontroly při přepravě nebezpečných věcí. 
30) § 20 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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(7) Při kontrolní přepravě prováděné v rámci výkonu státního odborného dozoru 

v taxislužbě lze používat cizí jazyk. Pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jinak, lze při 

provádění kontrolní přepravy pořizovat zvukové, obrazové nebo zvukově-obrazové záznamy 

bez vědomí dopravce nebo řidiče. Právo fyzických osob na ochranu jejich soukromého 

a osobního života tím není dotčeno. 

*** 

§ 35c 

Vybírání kaucí 

(1) Orgány Policie České republiky nebo celní úřady jsou při provádění kontroly 

a státního odborného dozoru podle tohoto zákona oprávněny vybírat kauci v rozmezí od 5 000 

Kč do 100 000 Kč od dopravce, který je podezřelý ze spáchání přestupku podle tohoto 

zákona, nebo od fyzické osoby podezřelé ze spáchání přestupku podle § 34e odst. 1 písm. a), 

je-li důvodné podezření, že se budou vyhýbat řízení o přestupku nebo že by případné 

vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec 

možné. Při stanovení výše kauce se přihlíží k závažnosti, významu a době trvání 

protiprávního jednání a rozsahu způsobené škody. 

(2) Při výběru kauce orgány Police České republiky nebo celní úřady poučí řidiče, který 

pro účely vybírání kauce zastupuje dopravce, o důsledku vybrání kauce a vystaví ve 

4 vyhotoveních 

a) písemné potvrzení o převzetí kauce, ve kterém musí být uveden důvod uložení kauce, její 

výše a správní orgán, který je příslušný k vedení řízení o přestupku, a 

b) protokol o výsledcích kontroly nebo místního šetření. 

(3) Orgán Policie České republiky nebo celní úřad předá 1 vyhotovení potvrzení 

o převzetí kauce a protokolu řidiči a 2 vyhotovení spolu s kaucí nejpozději do 2 pracovních 

dnů správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o přestupku. 
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K části osmé návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon), s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 18 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek za trvalé odnětí se platí jednorázově do 30 dnů ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o odnětí. Poplatek za dočasné odnětí se platí každoročně podle sazby stanovené 

pro první poplatek, a to vždy nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá. 

V případě, že se odnětí uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, 

stanoví  se poplatek ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku za každý, i započatý 

měsíc. 

(2) Na žádost žadatele může celní úřad ve výjimečných případech rozhodnout o povolení 

odkladu lhůty k úhradě poplatku nebo o úhradě poplatku ve splátkách. 

(2) V případě poplatku vzniká úrok z prodlení.  

(3) Nebyl-li poplatek zaplacen v plné výši nejpozději v den jeho splatnosti, je žadatel 

povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z nezaplacené částky, 

a to počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne zaplacení včetně. Výši penále 

sdělí celní úřad žadateli platebním výměrem. Proti platebnímu výměru se může žadatel 

odvolat do 30 dnů od jeho doručení. Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu částku 

100 Kč. 

(4) Výnos z úroků nebo penále převede celní úřad příjemcům poplatku podle § 17 odst. 4. 
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K části deváté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 40 

Výkon státní správy  

(1) Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové 

komunikace vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský 

úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad, celní úřad a újezdní úřad.  

(2) Ministerstvo dopravy  

a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo silnice I. třídy 

a o změnách těchto kategorií,  

b) rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice I. třídy po dohodě s Ministerstvem obrany,  

c) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu4) podle 

tohoto zákona ve věcech dálnic,  

d) povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných 

předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou 

zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje,  

e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje v přenesené 

působnosti,  

f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje,  

g) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním 

a společném územním a stavebním řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy a závazné 

stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury38) z hlediska působnosti všech silničních správních úřadů 

s výjimkou působnosti celních úřadů a újezdních úřadů,  

h) ukládá ochranná opatření u prvků systému elektronického mýtného a u součástí 

inteligentního dopravního systému,  

i) projednává přestupky podle § 42b odst. 5,  

k) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury38).  

 (3) Krajský úřad  

a) povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo 

rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru 

stanovenou zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje,  

 
4) § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
10) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích. 
38) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) 

č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
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b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II. nebo III. třídy a o změně 

kategorie nebo třídy,  

c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany 

a Ministerstvem dopravy,  

d) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech 

silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy,  

e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností,  

f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním 

řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.  

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností  

a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech 

silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, 

o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního 

stavebního úřadu ve věcech místních komunikací,  

b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na 

neveřejné účelové komunikaci,  

c) projednává přestupky podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací 

a veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou správních deliktů, k jejichž 

projednání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání přestupků 

podle § 42a odst. 4 písm. c) a § 42b odst. 1 písm. u), v), w) a x) je místně příslušný obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo provedeno kontrolní 

vážení,  

d) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko 

v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.  

(5) Obecní úřad  

a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení 

místní komunikace z této kategorie,  

b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou 

věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.  

(6) Újezdní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně 

přístupných účelových komunikací na území vojenského újezdu.  

(7) Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních 

správních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán. 

Tento orgán může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních 

správních úřadů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit.  

(8) Celník ve stejnokroji je oprávněn  

a) zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,  

b) zastavit vozidlo v systému elektronického mýtného, zjistit totožnost řidiče a provozovatele 

vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, podrobit vozidlo v systému 

elektronického mýtného kontrole, zda je vybaveno funkčním elektronickým zařízením, zda 

je evidováno v systému elektronického mýtného a zda jsou do elektronického zařízení 

zadány údaje umožňující správné stanovení mýtného, a kontrole úhrady mýtného, včetně 

kontroly dokladů prokazujících úhradu mýtného,  

c) zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost řidiče a provozovatele 

vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, a totožnost přepravované osoby, 

k jejíž přepravě se má vztahovat osvobození vozidla od zpoplatnění podle § 20a odst. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLD7K)

aspi://module='ASPI'&link='13/1997%20Sb.%252342a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='13/1997%20Sb.%252342b'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='13/1997%20Sb.%252342a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='13/1997%20Sb.%252342b'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='13/1997%20Sb.%252320a'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 - 70 - 

1 písm. h) nebo i), a podrobit vozidlo kontrole úhrady časového poplatku nebo naplnění 

důvodu pro osvobození vozidla od zpoplatnění.  

(9) Výkon působnosti celních úřadů při výkonu státní správy ve věcech dálnice, 

silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace podle tohoto zákona 

se považuje za výkon správy daní, s výjimkou řízení o přestupcích. Celní úřad projednává 

přestupky podle § 42a odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. a), b) a d) a odst. 7 a § 42b odst. 1 písm. r), s) 

a t) a odst. 2 a přestupky podle § 42a odst. 4 písm. c) zjištěné nízkorychlostním kontrolním 

vážením. K projednání přestupků uvedených v § 42a odst. 3 je místně příslušný celní úřad, 

který přestupek zjistil jako první. Státní fond dopravní infrastruktury oznamuje celnímu úřadu 

podezření ze spáchání přestupku podle § 42a odst. 7 a § 42b odst. 1 písm. r), s) a t).  

*** 

 § 43a 

Vybírání kaucí  

(1) Celník je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového 

vozidla  

a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 až 4 a u kterého je 

důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení nebo že by případné 

vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec 

možné, nebo  

b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného 

v § 42b odst. 1 písm. u) nebo § 42b odst. 2 písm. a) až e) a je důvodné podezření, že se 

bude vyhýbat řízení o správním deliktu nebo že by případné vymáhání uložené pokuty 

bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné.  

(2) Policista je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového 

vozidla  

a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 a 4 a u kterého je 

důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení nebo že by případné 

vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec 

možné, nebo  

b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného 

v § 42b odst. 1 písm. u) a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o přestupku 

nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, 

popřípadě nebylo vůbec možné.  

(3) Kauci nelze vybrat od osoby, která požívá imunit a výsad podle zákona nebo 

mezinárodního práva.  

(4) Při výběru kauce policista nebo celník poučí řidiče o důsledku vybrání kauce 

a podmínkách jejího vracení a vystaví písemné potvrzení o převzetí kauce. V písemném 

potvrzení musí být uveden důvod uložení kauce, její výše a úřad, který je příslušný k vedení 

řízení o přestupku.  

(5) Jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce vydá policista nebo celník řidiči, jedno 

vyhotovení doručí v případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) bez zbytečného odkladu 

provozovateli vozidla a jedno vyhotovení ponechá pro evidenční účely Policie České 

republiky nebo Celní správy.  
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(6) V případě, že kauci vybral policista, Policie České republiky předá jedno vyhotovení 

potvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení o přestupku a převede vybranou 

kauci nejpozději následující pracovní den na bankovní účet tohoto úřadu. V případě, že kauci 

vybral celník a k vedení řízení o přestupku není příslušný celní úřad, předá Celní správa celní 

úřad jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení 

o přestupku a převede vybranou kauci nejpozději následující pracovní den do 2 pracovních 

dnů na bankovní účet tohoto úřadu. 
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K části desáté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

k 1. lednu 2021 

§ 93o 

Společná ustanovení k přestupkům 

(1) Přestupek podle § 93m projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Přestupky podle § 93n projednává ministerstvo. 

(2) Pokuty podle § 93m odst. 2 vybírá a vymáhá obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. Pokuty podle § 93n odst. 8 vybírá a vymáhá ministerstvo. 
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K části jedenácté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 79a  

K projednávání přestupků, a výběru a vymáhání pokut podle tohoto zákona je příslušný 

Úřad. 
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K části dvanácté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),  

s vyznačením navrhovaných změn k 1. lednu 2021 

*** 

§ 69  

Stravování a stravovací služby 

Zabezpečuje-li organizační složka státu nebo příspěvková organizace závodní stravování, 

zabezpečuje je ve vlastních zařízeních závodního stravování nebo prostřednictvím jiné 

organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby pro své zaměstnance, žáky středních 

odborných učilišť nebo speciálních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, pokud není 

jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, žákům, studentům a vědeckým 

aspirantům po dobu jejich činnosti v organizační složce státu nebo příspěvkové organizaci, 

pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů. Organizační složka 

státu nebo příspěvková organizace může v souladu s kolektivní smlouvou zabezpečit závodní 

stravování ve vlastních stravovacích zařízeních též důchodcům, kteří v ní pracovali při 

odchodu do důchodu, a zaměstnancům činným u organizační složky státu nebo příspěvkové 

organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Organizační složka 

státu nebo příspěvková organizace může poskytnout závodní stravování též občanům, 

k jejichž stravování se zavázala smlouvou o závodním stravování s jinou organizační složkou 

státu, právnickou nebo fyzickou osobou, a zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří jsou 

u ní na pracovní cestě nebo pro ni jinak činní. Náklady na závodní stravování a jejich úhradu 

upraví ministerstvo vyhláškou.  

§ 69 

Stravování a stravovací služby 

(1) Zabezpečuje-li organizační složka státu nebo příspěvková organizace závodní 

stravování, zabezpečuje je ve vlastních zařízeních závodního stravování nebo 

prostřednictvím jiné organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby pro své 

zaměstnance v pracovním poměru, státní zaměstnance podle zákona o státní službě, 

příslušníky bezpečnostních sborů ve služebním poměru, vojáky z povolání, soudce, žáky 

středních odborných učilišť nebo speciálních odborných učilišť, odborných učilišť 

a učilišť, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, 

žákům a studentům po dobu jejich činnosti v organizační složce státu nebo příspěvkové 

organizaci, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů. 

Organizační složka státu nebo příspěvková organizace může v souladu s kolektivní 

smlouvou zabezpečit závodní stravování ve vlastních stravovacích zařízeních též 

důchodcům, kteří v ní pracovali v době přiznání starobního důchodu, předčasného 

starobního důchodu nebo důchodu pro invaliditu třetího stupně, a zaměstnancům 

činným u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr. Organizační složka státu nebo příspěvková 

organizace může poskytnout závodní stravování též fyzickým osobám, k jejichž 

stravování se zavázala smlouvou o závodním stravování s jinou organizační složkou 

státu, právnickou nebo fyzickou osobou, a zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří 

jsou u ní na pracovní cestě nebo pro ni jinak činní. Náklady na závodní stravování 
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a jejich úhradu upraví ministerstvo vyhláškou.  

(2) Odstavec 1 se nepoužije, poskytuje-li organizační složka státu ze svého rozpočtu 

nebo příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti zaměstnanci 

v pracovním poměru, státnímu zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníkovi 

bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojákovi z povolání nebo soudci peněžitý 

příspěvek na stravování. Peněžitý příspěvek na stravování náleží zaměstnanci 

v pracovním poměru, státnímu zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníkovi 

bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojákovi z povolání nebo soudci, 

odpracoval-li alespoň 3 hodiny v kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném 

v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště. Peněžitý příspěvek na stravování 

za kalendářní den podle věty druhé se poskytuje do výše 70 % horní hranice stravného, 

které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 

5 až 12 hodin. Peněžitý příspěvek na stravování může být částečně hrazen příspěvkem 

z fondu kulturních a sociálních potřeb. Při výplatě peněžitého příspěvku na stravování 

nebo jeho části z rozpočtu organizační složky státu se postupuje podle § 46 obdobně. 

(3) Organizační složka státu nebo příspěvková organizace může postupovat u místně 

odděleného pracoviště podle odstavce 1, nebo 2 samostatně. 
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K části třinácté návrhu zákona  

Platné znění části zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 33b 

Stravování a stravovací služby 

(1) Závodní stravování zabezpečuje příspěvková organizace ve vlastních zařízeních 

závodního stravování nebo prostřednictvím jiné právnické osoby, fyzické osoby nebo 

organizační složky státu pro své zaměstnance, žáky středních odborných učilišť nebo 

speciálních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, pokud není jejich stravování 

zajištěno podle zvláštních právních předpisů, žákům, studentům a vědeckým aspirantům po 

dobu jejich činnosti v příspěvkové organizaci, pokud není jejich stravování zajištěno podle 

zvláštních právních předpisů. Příspěvková organizace může v souladu s kolektivní smlouvou 

zabezpečit závodní stravování ve vlastních stravovacích zařízeních též důchodcům, kteří v ní 

pracovali při odchodu do důchodu, a zaměstnancům činným u příspěvkové organizace na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Příspěvková organizace může 

poskytnout závodní stravování též občanům, k jejichž stravování se zavázala smlouvou 

o závodním stravování s jinou právnickou osobou, fyzickou osobou nebo organizační složkou 

státu, a zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří jsou u ní na pracovní cestě nebo pro ni 

jinak činní. Náklady na závodní stravování a jejich úhradu upraví Ministerstvo financí 

vyhláškou. 

(2) Odstavec 1 se nepoužije, poskytuje-li příspěvková organizace ze svého rozpočtu 

na vrub nákladů své hlavní činnosti zaměstnancům v pracovním poměru peněžitý 

příspěvek na stravování. Peněžitý příspěvek na stravování náleží zaměstnanci 

v pracovním poměru, odpracoval-li alespoň 3 hodiny v kalendářním dni v místě výkonu 

práce sjednaném v pracovní smlouvě. Peněžitý příspěvek na stravování za kalendářní 

den podle věty druhé se poskytuje do výše 70 % horní hranice stravného, které lze 

poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 

hodin. Peněžitý příspěvek na stravování může být částečně hrazen příspěvkem z fondu 

kulturních a sociálních potřeb.  

(3) Příspěvková organizace může postupovat u místně odděleného pracoviště podle 

odstavce 1, nebo 2 samostatně. 
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K části čtrnácté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 57 

Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá a vymáhá orgán, který rozhodl o přestupku.  
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K části patnácté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 91d 

Společná ustanovení k přestupkům  

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Energetický regulační úřad.  

(2) Pokuty vybírá a vymáhá Energetický regulační úřad. 
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K části šestnácté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 28 
 

(1) Přestupky fyzických osob podle § 26 projednává obecní úřad.  

(2) Přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob podle  

a) § 27 odst. 1 písm. b) a c), § 27 odst. 2 písm. b), d), f), g), k) až m), § 27 odst. 4 písm. a), d) 

až f) a § 27 odst. 7 projednává ministerstvo,  

b) § 27 odst. 1 písm. e), § 27 odst. 5, 6, 8 a 9 projednává krajský úřad,  

c) § 27 odst. 1 písm. a) a d), § 27 odst. 2 písm. e), h) až j) a § 27 odst. 4 písm. c) a g) 

projednává krajská hygienická stanice,  

d) § 27 odst. 2 písm. a) a c), § 27 odst. 3 a § 27 odst. 4 písm. b) projednává obecní 

živnostenský úřad.   

(3) Porušení povinností uvedených v § 4 odst. 1 písm. e), g) a h), § 7 odst. 1 písm. c), 

§ 7 odst. 2, § 11 písm. b) a c) a v § 14 odst. 3 písm. a), e) a g) se považuje za závažný způsob 

porušení podmínek stanovených zvláštním právním předpisem29).  

(4) Přestupek je spáchán opakovaně, pokud byl spáchán do 1 roku od právní moci 

rozhodnutí, jímž byla tomu, kdo se ho dopustil, uložena pokuta za přestupek podle tohoto 

zákona.  

(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze 

kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. 

 
29) § 58 odst. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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K části sedmnácté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 34 

Společná ustanovení  
 

(1) Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci 

rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených 

v § 32 odst. 7 nebo v § 33 odst. 9. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní 

moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání 

neuplynulo 12 měsíců.  

(2) Přestupky podle § 32 odst. 1 až 6 a podle § 33 odst. 1, 7 a 8 projednává obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání přestupku. 

Přestupky podle § 33 odst. 2 až 6 projednává krajský úřad, v jehož správním obvodu došlo ke 

spáchání přestupku. Přestupky na území vojenských újezdů projednají újezdní úřady a ve 

druhém stupni Ministerstvo obrany.  

(3) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. 
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K části osmnácté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 30 

(1) Za zápis do Seznamu (§ 14) se platí registrační poplatek ve výši 800 Kč a za evidenci 

v tomto Seznamu v následujících kalendářních letech se platí evidenční poplatek ve stejné 

výši vždy za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku. 

(2) Za vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 platí žadatel registrační poplatek ve výši 

2 000 Kč. V každém následujícím kalendářním roce platí autorizovaná společnost za vedení 

evidence evidenční poplatek ve výši 800 Kč za každou osobu, s níž má autorizovaná 

společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění alespoň po část kalendářního roku, 

a to za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku. 

(3) Autorizovaná společnost není povinna platit evidenční poplatek podle odstavce 

2 za osobu, se kterou měla uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění pouze po část 

kalendářního roku, pokud tato osoba za tuto část kalendářního roku uvedla na trh nebo 

do oběhu méně než 300 kg obalů. 

(4) U nedoplatku na V případě registračních a evidenčních poplatcích poplatků vzniká 

úrok z prodlení ve výši 0,1 %. 

(5) Výnos registračních a evidenčních poplatků je příjmem rozpočtu Státního fondu 

životního prostředí České republiky. 

(6) Správcem registračních a evidenčních poplatků je Státní fond životního prostředí 

České republiky. Správu placení těchto poplatků vykonává celní úřad. Místní příslušnost 

celního úřadu se řídí podle sídla nebo místa pobytu daňového subjektu. O prominutí úroku 

z prodlení rozhoduje Ministerstvo životního prostředí. 
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K části devatenácté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání 

a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 30  

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad, s výjimkou přestupků podle 

§ 29 odst. 2 písm. b), které projednává ministerstvo. K řízení o přestupcích podle § 29 odst. 

2 písm. a) a c) až e) je místně příslušný krajský úřad, který poskytovateli zdravotních služeb 

udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb1).  

(2) Pokutu vybírá a vymáhá správní orgán, který ji uložil.  

(3) Správní orgán, který uložil pokutu za přestupek poskytovateli zdravotních služeb, 

zašle opis rozhodnutí o přestupku podle tohoto zákona zdravotní pojišťovně, se kterou má 

poskytovatel zdravotních služeb uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb. 

 
1) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 
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K části dvacáté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 27 
 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) vstoupí do Antarktidy a pobývá zde bez příslušného ohlášení (§ 6) nebo povolení (§ 8) 

nebo nedodržuje podmínky stanovené v povolení,  

b) uvede v ohlášení (§ 6) nebo povolení (§ 8) záměrně nepravdivé nebo zkreslené údaje,  

c) vstoupí na zvlášť chráněné antarktické území bez povolení nebo nedodržuje podmínky 

stanovené v povolení,  

d) doveze do Antarktidy geograficky nepůvodní rostliny, živočichy a mikroorganismy bez 

povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,  

e) nevyčistí místa určená pro skladování nebo odstraňování odpadů v Antarktidě (§ 20),  

f) neodveze z Antarktidy odpady v rozporu s tímto zákonem (§ 20),  

g) spálí hořlavé odpady v rozporu s tímto zákonem (§ 20),  

h) neumožní prohlídky a kontroly prováděné pozorovateli, neposkytne jim součinnost nebo 

neprovede opatření k nápravě pozorovatelem zjištěných nedostatků,  

i) provádí v Antarktidě jinou činnost bez potřebného povolení nebo nedodržuje podmínky 

stanovené v povolení.  

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) provede vyhledávání, průzkum nebo těžbu nerostných zdrojů v Antarktidě v rozporu 

s tímto zákonem (§ 5),  

b) provede vědecký výzkum nerostných zdrojů bez povolení nebo nedodrží podmínky 

stanovené v povolení,  

c) odebere nebo vyveze z Antarktidy nerosty nebo paleontologické nálezy bez povolení nebo 

nedodrží podmínky stanovené v povolení,  

d) ohrozí, poškodí nebo zničí historické místo nebo památník,  

e) zasáhne do populací nebo stanovišť geograficky původních rostlin a živočichů bez 

povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,  

f) odebere zvláště chráněné antarktické rostliny a živočichy bez povolení nebo nedodrží 

podmínky stanovené v povolení,  

g) odstraní odpady v oblastech bez ledu nebo v sladkovodních systémech (§ 20),  

h) odstraní nebo uskladní radioaktivní odpady v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem,  

i) doveze do Antarktidy pesticidy, polychlorované bifenyly, polystyrenové kuličky nebo 

plátky, nesterilní půdu, nebezpečné látky nebo přípravky v rozporu s tímto zákonem (§ 21),  

j) vypustí do moře v oblasti Antarktidy ropu, ropné směsi, znečištěné zátěžové vody, 

kontaminovaný materiál, vody z výplachu zásobníků a jiné zaolejované zbytky a směsi,  

k) uskladní odpady v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem (§ 20),   

l) vypustí do moře v oblasti Antarktidy chemické látky a přípravky nebo jiné škodlivé kapalné 

látky nebo splaškové kaly v rozporu s tímto zákonem (§ 22),  

m) uloží odpady do moře v oblasti Antarktidy v rozporu s tímto zákonem (§ 23).  

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí fyzická osoba,   

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo 

podnikající fyzická osoba,  
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c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, kterého se dopustí fyzická osoba,  

d) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, kterého se dopustí právnická nebo 

podnikající fyzická osoba.  

(4) Je-li následkem přestupku, spáchaného fyzickou osobou trvalé nebo dlouhodobé 

poškození životního prostředí Antarktidy, lze pokutu uložit až do výše 2 000 000 Kč. Je-li 

následkem přestupku spáchaného právnickou nebo podnikající fyzickou osobou trvalé nebo 

dlouhodobé poškození životního prostředí Antarktidy, lze pokutu uložit až do výše 6 000 000 

Kč.  

(5) Přestupky podle odstavců 1 až 4 projednává ministerstvo, nestanoví-li tento zákon 

jinak.  

(6) Přestupky podle odstavce 2 písm. j), l) a m), k nimž došlo na námořním plavidle nebo 

na rekreační jachtě, které jsou provozovány pod státní vlajkou České republiky, projednává 

Námořní úřad.23) 

(7) Pokuty uložené podle odstavců 1 až 4 vybírá a vymáhá ministerstvo.  

  

 
23) § 3 zákona č. 61/2000 Sb. 
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K části dvacáté první návrhu zákona 

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

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2022 

a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023 

(platné znění již obsahuje změny a doplnění obsažené v zákoně č. 364/2019 Sb.,  

použitelné od 1. března 2020) 

§ 104 

Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků 

 (1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text Sazba daně 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 30 % 1,61 Kč  

1,7 Kč/kus 

celkem nejméně však 2,90 Kč 

3,05 Kč/kus 

doutníky, cigarillos 
 

1,88 Kč 

1,98 Kč/kus 

 

tabák ke kouření 
 

2 460 Kč  

2 590 Kč/kg 

 

  

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text Sazba daně 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 30 % 1,7 Kč  

1,79 Kč/kus 

celkem nejméně však  

3,05 Kč 3,2 Kč/kus 

doutníky, cigarillos 
 

1,98 Kč 

2,08 Kč/kus 

 

tabák ke kouření 
 

2 590 Kč  

2 720 Kč/kg 

 

 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text Sazba daně 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 30 % 1,79 Kč  

1,88 Kč/kus 

celkem nejméně však  

3,2 Kč 3,36 Kč/kus 

doutníky, cigarillos 
 

2,08 Kč 

2,19 Kč/kus 

 

tabák ke kouření 
 

2 720 Kč 

2 860 Kč/kg 

 

 

 (2) Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu 

daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující 

hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. 
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(3) Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá 

jako součet následujících položek: 

a)  součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený 

stem, 

b)  součin pevné části sazby daně a počtu kusů. 

(4) Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin 

minimální sazby daně a počtu kusů. 

(5) Tabákový provazec v délce do 80 mm včetně se považuje za 1 kus cigarety. 

(6) Tabákový provazec delší než 80 mm, ne však delší než 110 mm, se považuje 

za 2 kusy cigaret. Tabákový provazec delší než 110 mm, ne však delší než 140 mm, 

se považuje za 3 kusy cigaret. Každých dalších, i započatých, 30 mm tabákového provazce 

se považuje za další 1 kus cigarety. 

(7) Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití pevné a procentní části sazby daně 

nižší než výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně, použije se výše daně 

vypočtená při použití minimální sazby daně. 

*** 

§ 130c 

Sazba a výpočet daně ze zahřívaných tabákových výrobků 

(1) Sazba daně ze zahřívaných tabákových výrobků se stanoví ve výši 2,46 Kč 2,59 Kč/g. 

(1) Sazba daně ze zahřívaných tabákových výrobků se stanoví ve výši 2,59 Kč 2,72 Kč/g. 

 

(1) Sazba daně ze zahřívaných tabákových výrobků se stanoví ve výši 2,72 Kč 2,86 Kč/g. 

(2) Daň ze zahřívaných tabákových výrobků se vypočte jako součin základu daně a sazby 

daně ze zahřívaných tabákových výrobků. 
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K části dvacáté druhé návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 17 

Společná ustanovení k přestupkům  

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.  

(2) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo. 
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K části dvacáté třetí návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně 

některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 21  

Společná ustanovení k přestupkům  

(1) Přestupky podle tohoto zákona (§ 19 a 20) projednává a pokuty za ně ukládá obvodní 

báňský úřad.  

(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. 
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K části dvacáté čtvrté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, s vyznačením 

navrhovaných změn k 1. lednu 2021 

§ 8  

Věcná působnost 

(1) Celní úřad vykonává 

a) působnosti, stanoví-li jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, že 

je vykonávají celní orgány, 

b) správu cel, 

c) správu daní a jiných peněžitých plnění, stanoví-li tak jiný právní předpis. 

(2) Celní úřad je obecným správcem daně podle správního řádu a vykonává správu 

placení peněžitých plnění v rámci dělené správy, která jsou příjmem státního rozpočtu, 

státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků. 

(3) Celní úřad se podílí na zajišťování úkolů souvisejících s rozvojem mezistátních styků 

a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku 

z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích. 

(4) Celní úřad v oblasti mezinárodní spolupráce 

a) provádí dohled nad 

1. osobami, o kterých existuje důvodné podezření, že porušily právní předpisy druhé 

smluvní strany, 

2. dopravními prostředky a kontejnery, o kterých existuje důvodné podezření, že byly, 

jsou nebo mohou být použity v rozporu s právními předpisy druhé smluvní strany, 

3. pohybem zboží, o kterém je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení právních 

předpisů druhé smluvní strany, 

4. místem, o kterém je známo, že je spojeno s porušováním právních předpisů druhé 

smluvní strany, 

b) přijímá po dohodě s celními orgány jiných států nezbytná opatření umožňující, aby se 

s vědomím a pod kontrolou orgánů celní správy nezákonné nebo podezřelé dodávky 

obsahující nebezpečné látky a věci dostaly na místo určení v neporušené formě nebo úplně 

nebo částečně zaměněné, 

c) z pověření ministerstva plní funkci dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při 

vymáhání některých finančních pohledávek, 

d) z pověření ministerstva plní funkci kontaktního orgánu při provádění mezinárodní 

spolupráce při správě daní. 

(5) Celní úřad v rámci spolupráce s orgány veřejné moci zejména provádí asistenční 

činnost, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí podpora poskytovaná celním úřadem 

jinému orgánu celní správy nebo orgánu finanční správy, ministerstvu nebo Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových na základě jejich žádosti a v rozsahu nezbytném pro 

výkon jejich působnosti, a to ve formě 

a) poskytování informací a podkladů, 

b) předvádění osob k řízení podle jiných právních předpisů, s výjimkou vojáků v činné službě 

a příslušníků bezpečnostních sborů, 

c) zajištění ochrany osob a majetku, 
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d) zajištění dodržování veřejného pořádku v místnostech nebo prostorech určených k užívání 

těmito orgány. 

(6) Celní úřad 

a) stanovuje celní prostor celního úřadu a usměrňuje pohyb osob a dopravních prostředků 

v tomto prostoru; celní prostor Celního úřadu Praha Ruzyně lze stanovit pouze se 

souhlasem generálního ředitele, 

b) vede evidenci o kontrolovaném zboží a vede další evidence a registry, 

c) pro potřeby výuky, výcviku, zkoušek a expertizní činnosti nebo pro výkon jiné činnosti při 

výkonu svojí působnosti drží, skladuje a používá 

1. vybrané výrobky, 

2. nebezpečné látky a věci, 

3. zboží porušující práva k duševnímu vlastnictví, 

d) vydává 

1. osvědčení o způsobilosti dopravních prostředků, s výjimkou drážních vozidel, pro 

dopravu zboží pod celní závěrou, a ověřuje tuto způsobilost i po vydání osvědčení, 

2. osvědčení o způsobilosti kontejnerů pro přepravu zboží pod celní závěrou a ověřuje 

tuto způsobilost i po vydání osvědčení, 

e) kontroluje osvědčení o úlovku a rozhoduje o jeho ověření při dovozu nebo zpětném vývozu 

produktů mořského rybolovu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4), 

f) pátrá po zboží protiprávně dovezeném nebo vyvezeném nebo odňatém celnímu dohledu 

a zjišťuje osoby, které 

1. zboží celnímu dohledu odňaly, 

2. se tohoto odnětí zúčastnily, nebo 

3. toto zboží držely nebo získaly, 

g) zabezpečuje sběr a zpracování informací do centrálního informačního systému orgánů celní 

správy. 

(7) Vybranou působností se pro účely tohoto zákona rozumí provádění 

a) vyhledávací činnosti při správě daní nebo správě cel, správě cel nebo prověřování plnění 

povinností souvisejících se sběrem, zpracováním a poskytováním údajů pro statistické 

účely podle celního zákona, nebo 

b) postupu k odstranění pochybností, daňové kontroly nebo jiných kontrolních postupů při 

správě daní nebo správě cel, správě cel nebo prověřování plnění povinností 

souvisejících se sběrem, zpracováním a poskytováním údajů pro statistické účely 

podle celního zákona. 

§ 9  

Věcná působnost vybraných celních úřadů 

(1) Celní úřad pro Olomoucký kraj vydává na základě žádosti rozhodnutí týkající se 

závazné informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a tato rozhodnutí 

zrušuje nebo prohlašuje za neplatné. 

(2) Celní úřad pro Jihomoravský kraj 

a) prohlašuje část území České republiky za svobodné pásmo, 

 
4) Nařízení (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, 

potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění Nařízení (EHS) č. 2847/93, 

(ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují Nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999. 
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b) je při umísťování a povolování staveb nebo staveb projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury10) ve svobodném pásmu dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného 

stanoviska; je dotčeným orgánem při posuzování zralosti těchto projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury, 

c) rozhoduje o udělení povolení být ručitelem a vydávat celní doklady pro určitý celní režim 

nebo druh přepravy zboží podle mezinárodní smlouvy. 

(3) Celní úřad pro Jihočeský kraj 

a) vydává, pozastavuje, mění nebo zrušuje 

1. povolení oprávněného hospodářského subjektu podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie6), 

2. osvědčení schváleného hospodářského subjektu podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie7), 

b) kontroluje, zda podmínky, které musí oprávněný hospodářský subjekt nebo schválený 

hospodářský subjekt splňovat, trvají i po vydání povolení nebo osvědčení, 

c) rozhoduje o povolení zprostit povinnosti poskytnout jistotu a o pozastavení, změně nebo 

zrušení tohoto povolení, 

d) rozhoduje o povolení ručitele, povolení uživatele souborné jistoty a povolení uživatele 

souborné jistoty se sníženou částkou jistoty, a o pozastavení, změně nebo zrušení tohoto 

povolení. 

(4) Celní úřad pro hlavní město Prahu rozhoduje o povolení ručitele pro poskytnutí 

jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu. 

(5) Celní úřad pro Moravskoslezský kraj rozhoduje o povolení přístupu k systému 

TIR.  

(5) (6) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální prahovou hodnotu pro počet a objem 

dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského 

subjektu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie9). 

§ 10  

Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti 

(1) Nelze-li určit místní příslušnost celního úřadu podle jiného zákona, je místně 

příslušný Celní úřad pro hlavní město Prahu. 

(2) K provádění úkonů podle jiného právního předpisu při výrobě, úpravě, skladování 

nebo evidenci lihu je místně příslušný celní úřad, v jehož územním obvodu je líh vyráběn, 

upravován nebo skladován. 

(3) Kontrolní postup při správě daní nebo správě cel, správě cel nebo prověřování 

plnění povinností souvisejících se sběrem, zpracováním a poskytováním údajů 

pro statistické účely podle celního zákona, provede celní úřad, který jej zahájil nejdříve. 

 
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení 

(ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. 
7) Čl. 16 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. 
9) Čl. 16 odst. 3 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. 

Čl. 10 nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání 

a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, v platném znění. 
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*** 

§ 11b 

Zvláštní ustanovení o plné moci při správě daní výkonu vybrané působnosti 

Plná moc vztahující se k vybrané působnosti s výjimkou vybrané působnosti při správě 

cel uplatněná u celního úřadu příslušného k vydání rozhodnutí ve věci, o které se vede řízení, 

kterého se vybraná působnost týká, je účinná i vůči jinému celnímu úřadu, který vykonává 

tuto vybranou působnost. 

*** 

§ 59 

Opatření k evidenční ochraně 

V souvislosti s výkonem své působnosti mohou orgány celní správy požadovat 

na Ministerstvu vnitra ohledně celníků nebo občanských zaměstnanců, u nichž lze důvodně 

předpokládat ohrožení jejich života nebo zdraví, opatření k evidenční ochraně osobních údajů 

celníka nebo občanského zaměstnance, jeho manžela, partnera, dítěte a rodičů, jejich 

soukromých vozidel, jakož i opatření k evidenční ochraně krycích dokladů a služebních 

vozidel. 

*** 

§ 63 

Základní podmínky použití 

(1) Orgány celní správy mohou Pověřený celní orgán může při výkonu své působnosti 

vyplývající z mezinárodních smluv používat operativně pátrací prostředky, odposlech 

a záznam telekomunikačního provozu stanovené trestním řádem (dále jen „operativně pátrací 

prostředky“) při provádění dohledu nad osobami, o kterých existují závažné důvody 

předpokládat, že porušují nebo porušily právní předpisy druhé smluvní strany. 

(2) Prováděním dohledu podle odstavce 1 nejsou dotčena práva a povinnosti orgánů celní 

správy pověřeného celního orgánu vyplývající z právních předpisů upravujících trestní 

řízení. 

(3) Operativně pátrací prostředky mohou být použity pouze, pokud by porušení právních 

předpisů druhé smluvní strany, v případě, že by k němu došlo na území České republiky, bylo 

posuzováno podle trestního zákona jako úmyslný trestný čin. 

§ 64 

Zvláštní podmínky použití 

(1) Používáním operativně pátracích prostředků nesmí být sledován jiný účel, než který je 

uveden v příslušné mezinárodní smlouvě; práva a svobody osob lze omezit jen v míře 

nezbytně nutné. 

(2) Orgány celní správy jsou povinny Pověřený celní orgán je povinen zabezpečit 

ochranu operativně pátracích prostředků, jakož i informací získaných při provádění dohledu 

podle § 62 § 63 před vyzrazením, zneužitím, poškozením, odcizením, zničením nebo ztrátou. 
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K části dvacáté páté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních 

horninových struktur a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn 

a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 23 

Společná ustanovení k přestupkům  

(1) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává a pokuty za ně ukládá 

obvodní báňský úřad. Přestupky uvedené v § 22 odst. 5 projednává a pokuty za ně ukládá 

Ministerstvo životního prostředí.  

(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. 
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K části dvacáté šesté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní 

použití, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 7  

Společná ustanovení k přestupkům  

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obvodní báňský úřad.  

(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. 
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K části dvacáté sedmé návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, s vyznačením 

navrhovaných změn k 1. lednu 2021 

§ 10  

Povinnost značit líh  

(1) Vyrobený nebo dovezený líh ve spotřebitelském balení musí být nejpozději 

v okamžiku jeho uvedení do volného daňového oběhu označen kontrolní páskou.  

(2) Osobou povinnou značit líh je osoba, která uvádí líh do volného daňového oběhu a je  

a) výrobcem lihu,  

b) dovozcem lihu, nebo  

c) provozovatelem daňového skladu podle zákona o spotřebních daních, který nabyl líh 

v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.  

(3) Osobou povinnou značit líh je také dovozce lihu, který dováží líh, který byl 

uveden do volného daňového oběhu mimo území České republiky a dovozce lihu jej 

označil prostřednictvím svého zahraničního dodavatele. 

(3) (4) Líh lze značit pouze na místě, které je  

a) uvedeno v rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh jako místo značení lihu,  

b) vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným v rozhodnutí o registraci 

osoby povinné značit líh.  

(4) (5) Volným daňovým oběhem se pro účely tohoto zákona rozumí volný daňový oběh 

podle zákona o spotřebních daních. 

*** 

§ 12 

Zákaz značit líh 

(1) Značen nesmí být líh ve spotřebitelském balení, který 

a) byl celním úřadem propuštěn k vývozu podle § 9 odst. 2 písm. a), 

b) je dopravován do členského státu jiného než Česká republika v režimu podmíněného 

osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu, 

c) je dopravován mezi daňovými sklady podle zákona o spotřebních daních na daňovém 

území České republiky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně; to neplatí, 

pokud je dopravován mezi daňovými sklady téhož provozovatele daňového skladu 

jím označený líh. 

(2) Jde-li o líh ve spotřebitelském balení, který nesmí být značen, je vývozce lihu povinen 

tuto skutečnost uvést v 

a) jednotném správním dokladu, 

a) celním prohlášení na propuštění do příslušného celního režimu, 

b) elektronickém průvodním dokladu nebo v záložním průvodním dokladu pro dopravu 

vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, nebo 

c) písemném oznámení před zahájením dopravy a ve zjednodušeném průvodním dokladu 

podle zákona o spotřebních daních. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLD7K)



 - 96 - 

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případech 

a) konečného prodeje lihu umístěného v tranzitním prostoru mezinárodních letišť podle 

zákona o spotřebních daních a určeného k vývozu, 

b) konečného prodeje lihu na palubách letadel podle zákona o spotřebních daních, 

c) vývozu lihu pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické 

osoby anebo podnikající fyzické osoby. 

*** 

§ 15  

Neznačený líh 

(1) Je zakázáno nakládat s neznačeným lihem. 

(2) Neznačeným lihem se pro účely tohoto zákona rozumí líh, 

 a) na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který je 

1. neznačený kontrolní páskou, 

2. značený porušenou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost obsahu 

spotřebitelského balení, 

3. značený nesprávně umístěnou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost obsahu 

spotřebitelského balení, 

4. značený kontrolní páskou, která nemá náležitosti stanovené tímto zákonem 

a prováděcím právním předpisem, 

5. značený kontrolní páskou zaevidovanou na jinou osobu, než která líh označila, 

6. značený kontrolní páskou určenou pro jiné spotřebitelské balení lihu, nebo 

7. značený kontrolní páskou, kterou lze bez jejího porušení snadno odstranit, 

b) na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který se nachází v prostoru, ve kterém se 

prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou 

osobou, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení podle 

1. § 5 odst. 1 písm. a), které není vyrobené ze skla, nebo 

2. § 5 odst. 1 písm. b), 

c) který není ve spotřebitelském balení s výjimkou lihu, který je 

1. osvobozen od spotřební daně nebo podmíněně osvobozen od spotřební daně, 

2. umístěn před jeho značením v daňovém skladu podle zákona o spotřebních daních nebo 

v jiných prostorách povolených nebo určených správcem daně, 

3. dovezen na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem 

a následně propuštěn do celního režimu uskladnění, anebo dočasně uskladněn na místě 

povoleném nebo určeném celním úřadem, 

4. výsledkem pěstitelského pálení ovoce podle zákona o lihu, nebo 

5. dovážen fyzickou osobou pro její osobní potřebu; to neplatí, pokud se tento líh nachází 

v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu, 

d) který nesmí být značen, pokud u něho nejsou splněny povinnosti podle § 12 odst. 2, 

e) který byl prodán nebo jinak převeden v rozporu s § 42, 
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f) který byl uveden do volného daňového oběhu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 

litrů v rozsahu překračujícím omezení podle § 19 odst. 6, nebo 

g) který je dovážen fyzickou osobou pro její osobní potřebu, pokud se tento líh nachází 

v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu. 

(3) Líh podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 se nepovažuje za neznačený, pokud se jedná 

o líh, 

a) který se nachází v počtu nejvýše 1 spotřebitelského balení jednoho druhu na jednotlivém 

výdejním nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy 

prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou 

osobou, 

b) který se nachází v počtu nejvýše 3 spotřebitelských balení jednoho druhu opatřených 

jednocestným uzávěrem na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě v prostoru, ve 

kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu 

nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, 

c) který 

1. se nachází v počtu nejvýše 1 spotřebitelského balení v prostoru, ve kterém v souladu 

s právními předpisy probíhá konečný prodej lihu, a 

2. je vzhledem ke všem okolnostem určen k bezúplatnému převodu fyzické osobě pro její 

přímou osobní spotřebu výlučně za reklamním nebo propagačním účelem, nebo 

d) s nímž fyzická osoba nakládá pro svou osobní potřebu nebo s nímž právnická osoba anebo 

podnikající fyzická osoba nakládá pro svou vlastní vnitřní potřebu; to neplatí v případě, že 

se tento líh nachází v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu. 

*** 

§ 17  

Přihláška k registraci  

(1) Přihláška k registraci se podává elektronicky.  

(2) V přihlášce k registraci osoba povinná značit líh uvede také  

a) údaje o povolení nebo oprávnění k nakládání s lihem podle zákona o spotřebních daních, 

anebo údaj o tom, že líh bude za podmínek stanovených tímto zákonem značit pouze 

prostřednictvím svého zahraničního dodavatele a bude se jednat pouze o líh, který 

bude uveden do volného daňového oběhu mimo území České republiky, 

b) místo značení lihu a  

c) rozsah a způsob vybavenosti sledovacím zařízením. 

§ 18 

Podmínky registrace 

(1) Podmínkami registrace jsou 

a) spolehlivost, 

b) bezdlužnost, 

c) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby povinné značit líh, 

d) skutečnost, že nebyl osobě povinné značit líh vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon 

její činnosti, 

e) skutečnost, že osoba povinná značit líh není v likvidaci nebo v úpadku, 
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f) poskytnutí kauce, 

g) vhodnost místa značení lihu a 

h) vybavenost sledovacím zařízením. 

(2) Podmínky registrace podle odstavce 1 písm. a), b) a d) musí splňovat 

a) osoba povinná značit líh, 

b) fyzická osoba, která je v právnické osobě, která je osobou povinnou značit líh, statutárním 

orgánem nebo členem statutárního orgánu, anebo zástupcem právnické osoby, která je 

statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a 

c) odpovědný zástupce. 

(3) Podmínkou registrace je také skutečnost, že odpovědný zástupce osoby povinné 

značit líh nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jinou osobu povinnou značit líh. 

(4) Podmínkou registrace je v případě dovozce lihu, který dodává líh pořízený, vyrobený 

nebo umístěný v členském státě na daňové území České republiky, také skutečnost, že je 

současně provozovatelem daňového skladu nebo oprávněným příjemcem podle zákona 

o spotřebních daních; to neplatí, pokud značí líh za podmínek stanovených tímto 

zákonem pouze prostřednictvím svého zahraničního dodavatele a jedná se o líh, který 

byl uveden do volného daňového oběhu mimo území České republiky. 

(5) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace. 

*** 

§ 24  

Změna místa značení lihu, rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením 

a dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci 

(1) Jsou-li i nadále splněny podmínky registrace, správce daně rozhodne 

a) na návrh registrované osoby povinné značit líh o změně místa značení lihu, 

b) o změně rozsahu nebo způsobu vybavenosti sledovacím zařízením, nebo 

c) o změně dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci. 

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 může správce daně vydat také ve formě nahrazení 

dosavadního rozhodnutí o registraci. 

§ 24a  

Změna registrované osoby povinné značit líh 

(1) Správce daně rozhodne o tom, že namísto dosud registrované osoby povinné 

značit líh bude ke dni stanovenému v tomto rozhodnutí zaregistrována osoba povinná 

značit líh, která je její osobou blízkou, pokud tato osoba splňuje podmínky registrace. 

(2) Rozhodnutí o změně registrované osoby povinné značit líh správce daně vydá 

na základě přihlášky k registraci osoby povinné značit líh, která má být nově 

registrována. V přihlášce k registraci tato osoba uvede také den, ke kterému by mělo 

dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh. K přihlášce k registraci tato osoba 

připojí také 

a) souhlas dosud registrované osoby povinné značit líh se změnou registrované osoby 

povinné značit líh,  

b) doklad prokazující existenci právního jednání, na jehož základě dojde ke dni, ke 

kterému by mělo dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh, k převodu 
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kauce poskytnuté dosud registrovanou osobou povinnou značit líh na osobu povinnou 

značit líh, která má být nově registrována, pokud byla kauce poskytnuta složením 

částky, a  

c) dodatek k bankovní záruce, kterou dosud registrovaná osoba povinná značit líh 

poskytla kauci, ve kterém je uvedena ke dni, ke kterému by mělo dojít ke změně 

registrované osoby povinné značit líh,  změna v osobě dlužníka, na osobu povinnou 

značit líh, která má být nově registrována.   

(3) Změnu registrované osoby povinné značit líh nelze provést, pokud dosud 

registrovaná osoba povinná značit líh nesplňuje podmínky registrace, anebo pokud 

existuje odůvodněný předpoklad, že je přestane splňovat nejpozději ke dni 

předcházejícímu dni, kdy by mělo dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh.  

(4) Byla-li dosud registrovanou osobou povinnou značit líh poskytnuta kauce 

složením částky, považuje se ode dne, ke kterému dojde ke změně registrované osoby 

povinné značit líh, tato kauce za poskytnutou nově registrovanou osobou povinnou 

značit líh. Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovanou osobou 

povinnou značit líh považuje za splněnou, pokud je prokázána existence právního 

jednání dokladem podle odstavce 2 písm. b).  

(5) Byla-li dosud registrovanou osobou povinnou značit líh poskytnuta kauce 

bankovní zárukou, považuje se ode dne, ke kterému dojde ke změně registrované osoby 

povinné značit líh, tato kauce za poskytnutou nově registrovanou osobou povinnou 

značit líh, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. 

c). Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovanou osobou povinnou 

značit líh považuje za splněnou, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce 

podle odstavce 2 písm. c). 

(6) Nově registrovaná osoba povinná značit líh ručí za nedoplatek dosud 

registrované osoby povinné značit líh, který vznikl do devadesátého dne po dni, 

ke kterému došlo ke změně registrované osoby povinné značit líh, pokud je vznik tohoto 

nedoplatku důsledkem nesplnění daňové povinnosti, která vyplývá ze skutečností, které 

nastaly přede dnem, ke kterému došlo ke změně registrované osoby povinné značit líh. 

*** 

§ 26 

Zrušení registrace z moci úřední  

 

(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve registrovanou 

osobu povinnou značit líh k jejich splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha 

těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.  

(2) Správce daně zruší registraci, pokud  

a) osoba povinná značit líh na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění 

podmínek registrace,  

b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně osobu povinnou značit 

líh nevyzývá,  

c) osoba povinná značit líh po dobu 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně  

1. neoznačila žádné spotřebitelské balení lihu, nebo  

2. nedovezla žádné spotřebitelské balení lihu, nebo  
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d) osobě povinné značit líh bylo zrušeno nebo zaniklo 

1. povolení k provozování daňového skladu podle zákona o spotřebních daních, nebo  

2. povolení jednorázově nebo opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného 

osvobození od spotřební daně.  

d) osobě povinné značit líh bylo zrušeno nebo zaniklo povolení nebo oprávnění 

k nakládání s lihem podle zákona o spotřebních daních, pokud je podle tohoto zákona 

podmínkou registrace. 

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba povinná značit líh podat 

přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace.  

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba povinná značit líh 

podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace, to neplatí, 

byla-li registrace zrušena z důvodu  

a) zániku povolení pro jednorázové přijímání vybraných výrobků podle zákona 

o spotřebních daních okamžikem jednorázového přijetí vybraných výrobků nebo  

b) zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků podle zákona 

o spotřebních daních, pokud oprávněný příjemce po dobu 3 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců bez závažných nebo objektivních důvodů nepřijímá vybrané 

výrobky.  

§ 27 

Zánik registrace 

(1) Registrace osoby povinné značit líh zaniká 5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na 

kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí. 

(2) Registrace podle odstavce 1 nezanikne, pokud je 

a) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky a správce 

daně před uplynutím lhůty podle odstavce 1 přijal dodatek ke stávající bankovní 

záruce, 

b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní 

záruku a kterou před uplynutím lhůty podle odstavce 1 přijal správce daně, nebo 

c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet správce daně. 

*** 

§ 30  

Objednávání a prodej kontrolních pásek 

(1) Objednávku kontrolních pásek může podat správci daně pouze registrovaná osoba 

povinná značit líh. 

(2) V objednávce osoba povinná značit líh navrhne den převzetí kontrolních pásek. 

Objednávka musí být podána nejméně 15 dnů před navrženým dnem. 

(3) Správce daně potvrdí objednávku včetně navrženého dne převzetí kontrolních pásek 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení objednávky, popřípadě stanoví jiný vhodný 

den. 

(4) Neodpovídá-li objednané množství kontrolních pásek dosavadnímu objemu výroby 

nebo dovozu lihu osobou povinnou činnosti osoby povinné značit líh, správce daně 

objednávku nepotvrdí a vyzve osobu povinnou značit líh, aby prokázala, že požadované 
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množství kontrolních pásek odpovídá důvodně předpokládanému objemu výroby nebo 

dovozu lihu činnosti v 6 kalendářních měsících následujících po dni podání objednávky. 

Pokud osoba povinná značit líh tuto skutečnost neprokáže, správce daně objednávku 

rozhodnutím zamítne. 

(5) Osoba povinná značit líh je povinna správci daně uhradit prodejní cenu objednaných 

kontrolních pásek nejpozději při jejich převzetí. 

*** 

§ 32 

Zákaz předání kontrolních pásek a zákaz neoprávněného nakládání s kontrolními 

páskami 

(1) Osoba povinná značit líh, která převzala kontrolní pásky (dále jen „držitel“), nesmí 

kontrolní pásky předat jiné osobě; to neplatí, pokud předá kontrolní pásky zahraničnímu 

dodavateli za účelem značení lihu nebo kontrolní pásky vrátí správci daně. 

(1) Osoba povinná značit líh, která převzala kontrolní pásky (dále jen „držitel“), 

nesmí kontrolní pásky předat jiné osobě; to neplatí, pokud  

a) předá kontrolní pásky zahraničnímu dodavateli za účelem provedení označení lihu,  

b) vrátí kontrolní pásky správci daně, nebo 

c) předá kontrolní pásky držiteli poštovní licence podle zákona upravujícího poštovní 

služby za účelem jejich předání nebo vrácení podle písmene a) nebo b). 

(2) Každému se zakazuje nakládat s neporušenými kontrolními páskami, pokud není 

a) jejich držitelem, 

b) tím, komu byly kontrolní pásky předány podle tohoto zákona, nebo 

c) tím, kdo plní povinnost vrátit kontrolní pásky správci daně podle tohoto zákona. 

§ 33  

Povinnost zajistit dovoz lihu označeného zahraničním dodavatelem značeného 

prostřednictvím zahraničního dodavatele 

(1) Držitel je povinen zajistit, aby líh, který byl označen zahraničním dodavatelem jehož 

označení provedl zahraniční dodavatel, byl dovezen nejpozději do 9 60 měsíců ode dne, 

kdy byla držitelem převzata od správce daně kontrolní páska, kterou byl tento líh označen. 

(2) Držitel je povinen zaznamenat evidenční označení kontrolních pásek, kterými byl 

označen líh zahraničním dodavatelem prostřednictvím zahraničního dodavatele, a který je 

dovážen, 

a) v celním prohlášení při dovozu, 

b) v elektronickém průvodním dokladu nebo záložním průvodním dokladu pro dopravu 

vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, nebo 

c) ve zjednodušeném průvodním dokladu. 
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§ 34 

Povinnosti při přepravě kontrolních pásek a při jejich předání zahraničnímu dodavateli 

(1) Držitel je povinen před započetím přepravy zaznamenat evidenční označení 

kontrolních pásek, které jsou přepravovány za účelem jejich předání zahraničnímu dodavateli 

nebo na místo značení lihu na území České republiky, do 

a) celního prohlášení na propuštění do celního režimu vývozu, 

b) dokladu o přepravě kontrolních pásek do jiného členského státu, nebo 

c) dokladu o přepravě kontrolních pásek na území České republiky. 

(2) Držitel je povinen předložit správci daně nebo jinému příslušnému orgánu příslušný 

dokument podle odstavce 1 kdykoliv během přepravy kontrolních pásek. V případě, že se 

jedná o přepravu prostřednictvím držitele poštovní licence podle § 32 odst. 1 písm. c), 

musí být příslušný dokument podle odstavce 1 součástí zásilky. 

(3) Držitel je při předání kontrolních pásek zahraničnímu dodavateli povinen zajistit, aby 

doklad o přepravě kontrolních pásek do jiného členského státu obsahoval 

a) místo značení lihu, kde bude líh předanými kontrolními páskami označen, 

b) den a místo převzetí kontrolních pásek, 

c) podpis, jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která kontrolní pásky převzala. 

§ 35  

Zajištění ochrany kontrolních pásek 

(1) Držitel je povinen 

a) zajistit ochranu kontrolních pásek proti jejich poškození, zničení, ztrátě, zneužití nebo 

odcizení, 

b) skladovat kontrolní pásky pouze na místě značení lihu; pokud se místo značení lihu 

nenachází na daňovém území České republiky, musí držitel skladovat kontrolní pásky 

v jeho sídle, 

c) skladovat kontrolní pásky v místnostech nebo prostorách zabezpečených proti 

neoprávněnému vniknutí cizí osoby. 

(2) Držitel je povinen oznámit správci daně zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních 

pásek s uvedením důvodů zničení, ztráty nebo odcizení, a to nejpozději následující den po 

zjištění takové skutečnosti. Držitel je povinen postupovat obdobně, dojde-li k porušení 

kontrolní pásky, kterou byl označen líh, který nebyl uveden do volného daňového oběhu. 

(3) Oznámení podle odstavce 2 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(4) Kontrolní páska se považuje za zničenou, pokud neobsahuje celé evidenční označení 

nebo toto označení není čitelné. 

*** 
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§ 38 

Oznamovací povinnost držitele 

(1) Držitel je povinen oznámit správci daně 

a) počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh uvedený držitelem do volného daňového 

oběhu, včetně lihu uvedeného do volného daňového oběhu mimo území České 

republiky, který byl označen prostřednictvím držitelova zahraničního dodavatele, 

b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen 

kontrolními páskami podle písmene a), 

c) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b), 

d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b), 

e) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden, pokud se 

nejednalo o konečný prodej lihu., 

f) identifikaci osoby odlišné od držitele, která je vlastníkem lihu uvedeného držitelem do 

volného daňového oběhu. 

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy 

došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu. 

(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává též v den bezprostředně následující po dni, kdy 

došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento den následuje po dni, kdy došlo 

k uvedení lihu do volného daňového oběhu. 

(4) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

§ 39  

Vracení kontrolních pásek 

(1) Držitel je povinen vrátit správci daně poškozenou nebo znečištěnou kontrolní pásku, 

a to nejpozději do 30 pracovních dnů po zjištění, že kontrolní páska byla poškozena nebo 

znečištěna. Tato povinnost se vztahuje také na kontrolní pásku, která byla předána 

zahraničnímu dodavateli. 

(2) Držitel je povinen nepoužitou kontrolní pásku vrátit správci daně nejpozději do 24 60 

měsíců ode dne jejího převzetí. 

(3) Držitel je povinen bezodkladně vrátit správci daně nepoužité kontrolní pásky 

v případě, že přestane být osobou povinnou značit líh. 

(4) Každý je povinen bezodkladně vrátit kterémukoliv správci daně 

a) kontrolní pásku sejmutou bez jejího porušení ze spotřebitelského balení lihu, 

b) nepoužitou kontrolní pásku, a to v případě, že není jejím držitelem. 

(5) Ustanovení odstavce 4 písm. a) se nepoužije, jedná-li se o kontrolní pásku sejmutou 

na místě značení lihu, která je bezodkladně znovu použita k označení lihu. 

(6) O vrácení kontrolní pásky vydá správce daně písemné potvrzení. Vrácené kontrolní 

pásky správce daně zničí. O zničení vrácených kontrolních pásek správce daně sepíše 

protokol. 

*** 
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§ 41  

Distribuce lihu 

(1) Distribucí lihu je činnost spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do 

volného daňového oběhu podnikatelem v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území 

České republiky. 

(2) Distribucí lihu není 

a) první prodej nebo jiný převod lihu osobou povinnou značit líh následující po uvedení 

tohoto lihu do volného daňového oběhu, 

b) konečný prodej lihu, 

c) prodej nebo jiný převod lihu insolvenčním správcem po prohlášení konkurzu na osobu 

povinnou značit líh a distributora lihu; ustanovení o oznamovací povinnosti osoby 

povinné značit líh a distributora lihu se použije obdobně.  

§ 42  

Povinnosti při prodeji a nákupu lihu 

(1) Osoba povinná značit líh, distributor lihu, insolvenční správce podle § 41 odst. 

2 písm. c) a správní orgán nebo organizační složka státu při prodeji lihu podle tohoto nebo 

jiného zákona jsou povinni prodávat nebo jinak převádět líh ve spotřebitelském balení pouze 

a) registrované osobě povinné značit líh, 

b) registrovanému distributorovi lihu, nebo 

c) konečnému prodejci lihu. 

(2) Osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni 

nabývat líh ve spotřebitelském balení pouze od 

a) registrované osoby povinné značit líh, 

b) registrovaného distributora lihu, 

c) insolvenčního správce podle § 41 odst. 2 písm. c), nebo 

d) správního orgánu nebo organizační složky státu při prodeji lihu podle tohoto nebo jiného 

zákona. 

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě, že osoba povinná značit líh, distributor 

lihu, insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c) nebo správní orgán nebo organizační 

složka státu při prodeji lihu podle tohoto nebo jiného zákona prodá nebo jinak převede líh ve 

spotřebitelském balení jako konečný prodejce lihu. 

(4) Jde-li o líh prodávaný v rámci daňové exekuce, může osoba povinná značit líh, 

distributor lihu a konečný prodejce lihu nabývat líh ve spotřebitelském balení od 

neregistrované osoby povinné značit líh, neregistrovaného distributora lihu, nebo konečného 

prodejce lihu. 

(5) Ustanovení o oznamovací povinnosti distributora lihu se použijí obdobně také 

v případě prodeje lihu ve spotřebitelském balení 

a) správním orgánem nebo organizační složkou státu podle tohoto nebo jiného zákona, 

b) v rámci daňové exekuce; oznamovací povinnost přitom plní orgán veřejné moci, který 

daňovou exekuci provádí. 
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(6) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije v případě převodu 

a) obchodního závodu osoby povinné značit líh nebo distributora lihu, jejichž registrace 

byla zrušena nebo zanikla, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení, jehož 

inventuru přede dnem převodu za přítomnosti správce daně provedla registrovaná 

osoba povinná značit líh nebo registrovaný distributor lihu, jejichž registrace byla 

zrušena nebo zanikla; ustanovení o oznamovací povinnosti držitele a distributora lihu 

se použijí obdobně,    

b) lihu ve spotřebitelském balení v souvislosti s ukončením činnosti konečného prodejce 

lihu v souladu s živnostenským zákonem, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském 

balení, jehož inventuru za přítomnosti správce daně provedl konečný prodejce před 

jeho převodem; ustanovení o oznamovací povinnosti distributora lihu se použijí 

obdobně. 

*** 

§ 47  

Kauce  

(1) Distributor lihu je povinen poskytnout kauci, a to  

a) složením částky ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce v této 

výši musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora lihu, nebo 

b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků v celkové výši do 

5 000 000 Kč, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci 

k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu. 

(2) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 

2 roky. 

§ 47  

Kauce  

(1) Distributor lihu je povinen poskytnout kauci, a to ve výši 

a) 500 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí nejvýše 25 000 litrů lihu 

ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami, 

b) 1 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí nejvýše 50 000 litrů 

lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami, nebo 

c) 5 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí více než 50 000 litrů 

lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami. 

(2) Kauce se poskytuje 

a) složením částky na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce musí být na tomto účtu 

po celou dobu registrace distributora lihu, nebo 

b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků, které jsou 

evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode 

dne  

1. zrušení nebo zániku registrace distributora lihu, anebo 

2. snížení kauce. 

(3) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší 

než 2 roky. 
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(4) Kauce se sníží k prvnímu dni kalendářního roku následujícího po roce, ve 

kterém distributor lihu oznámil správci daně novou výši kauce podle odstavce 1, pokud 

distributor lihu nevzal oznámení zpět. Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je 

snižována výše bankovní záruky k zajištění nedoplatků, může správce daně přijmout 

nejdříve po uplynutí 5 měsíců ode dne snížení kauce. 

§ 48 

Použití kauce 

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace distributora lihu anebo ke 

snížení kauce, stává se složená částka nebo částka, o níž byla kauce snížena, přeplatkem 

distributora lihu. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně 

distributorovi lihu do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace 

distributora lihu anebo ode dne snížení kauce. 

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je správcem daně nebo jiným orgánem 

veřejné moci vedeno řízení, 

a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného 

peněžitého plnění a 

b) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace 

distributora lihu anebo ode dne snížení kauce. 

(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace distributora lihu anebo ke snížení kauce, 

vyzve správce daně výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného 

k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu anebo ode dne 

snížení kauce u 

a) správce daně, nebo 

b) jiného orgánu veřejné moci, který o jeho uhrazení správce daně požádal. 

(4) Správce daně vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však 

do 5 měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu anebo ode dne snížení 

kauce. 

(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení 

výzvy. 

(6) Výstavce bankovní záruky hradí nedoplatky do celkové výše 

a) kauce, pokud došlo ke zrušení nebo zániku registrace distributora lihu, nebo 

b) částky, o niž byla kauce snížena, pokud došlo ke snížení kauce. 

*** 

§ 49a  

Změna registrovaného distributora lihu 

(1) Správce daně rozhodne o tom, že namísto dosud registrovaného distributora lihu 

bude ke dni stanovenému v tomto rozhodnutí zaregistrován distributor lihu, který je 

jeho osobou blízkou, pokud tato osoba splňuje podmínky registrace. 

(2) Rozhodnutí o změně registrovaného distributora lihu správce daně vydá 

na základě přihlášky k registraci distributora lihu, který má být nově registrován. 

V přihlášce k registraci tato osoba uvede také den, ke kterému by mělo dojít ke změně 
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registrovaného distributora lihu. K přihlášce k registraci tato osoba připojí také 

a) souhlas dosud registrovaného distributora lihu se změnou registrovaného distributora 

lihu,  

b) doklad prokazující existenci právního jednání, na jehož základě dojde ke dni, ke 

kterému by mělo dojít ke změně registrovaného distributora lihu, k převodu kauce 

poskytnuté dosud registrovaným distributorem lihu na distributora lihu, který má 

být nově registrován, pokud byla kauce poskytnuta složením částky, a  

c) dodatek k bankovní záruce, kterou dosud registrovaný distributor lihu poskytl kauci, 

ve kterém je uvedena ke dni, ke kterému by mělo dojít ke změně registrovaného 

distributora lihu,  změna v osobě dlužníka, na distributora lihu, který má být nově 

registrován.   

(3) Změnu registrovaného distributora lihu nelze provést, pokud dosud registrovaný 

distributor lihu nesplňuje podmínky registrace, anebo pokud existuje odůvodněný 

předpoklad, že je přestane splňovat nejpozději ke dni předcházejícímu dni, kdy by mělo 

dojít ke změně registrovaného distributora lihu.  

(4) Byla-li dosud registrovaným distributorem lihu poskytnuta kauce složením 

částky, považuje se ode dne, ke kterému dojde ke změně registrovaného distributora 

lihu, tato kauce za poskytnutou nově registrovaným distributorem lihu. Před tímto 

dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovaným distributorem lihu považuje za 

splněnou, pokud je prokázána existence právního jednání dokladem podle odstavce 

2 písm. b).  

(5) Byla-li dosud registrovaným distributorem lihu poskytnuta kauce bankovní 

zárukou, považuje se ode dne, ke kterému dojde ke změně registrovaného distributora 

lihu, tato kauce za poskytnutou nově registrovaným distributorem lihu, pokud správce 

daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. c). Před tímto dnem se 

podmínka poskytnutí kauce nově registrovaným distributorem lihu považuje za 

splněnou, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. 

c). 

(6) Nově registrovaný distributor lihu ručí za nedoplatek dosud registrovaného 

distributora lihu, který vznikl do devadesátého dne po dni, ke kterému došlo ke změně 

registrovaného distributora lihu, pokud je vznik tohoto nedoplatku důsledkem nesplnění 

daňové povinnosti, která vyplývá ze skutečností, které nastaly přede dnem, ke kterému 

došlo ke změně registrovaného distributora lihu. 

*** 

§ 52  

Zánik registrace 

(1) Registrace distributora lihu zaniká 5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla 

poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí. 

(2) Registrace podle odstavce 1 nezanikne, pokud je 

a) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky a správce 

daně před uplynutím lhůty podle odstavce 1 přijal dodatek ke stávající bankovní 

záruce, 

b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní 

záruku a kterou před uplynutím lhůty podle odstavce 1 přijal správce daně, nebo 
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c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet správce daně. 

§ 53 

Informační povinnost správce daně 

Správce daně vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku registrace 

distributora lihu a o snížení kauce. 

§ 54  

Spolehlivost  

(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která 

a) je bezúhonná a 

b) v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy, tento 

zákon nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem. 

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně 

odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro majetku, trestný čin hospodářský, trestný 

čin ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty, trestný čin 

ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, trestný čin 

obecné ohrožení nebo pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, nebo se na ni hledí, 

jako by nebyla odsouzena. 

(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo celní předpisy, tento 

zákon nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem, hledí se pro účely posouzení splnění 

podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě 

statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je také porušila. 

(4) Pokud osoba závažným způsobem poruší tento zákon nebo právní předpisy upravující 

nakládání s lihem, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, 

která byla v době tohoto porušení odpovědným zástupcem této osoby, jako by je také 

porušila. 

*** 

§ 57  

Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu  

 

(1) Generální ředitelství cel vede registr osob povinných značit líh a distributorů lihu, ve 

kterém shromažďuje údaje potřebné pro výkon působnosti správce daně podle tohoto zákona.  

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje 

z registru osob povinných značit líh a distributorů lihu:  

a) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě název,  

b) sídlo,  

c) umístění pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby 

v České republice, je-li zřízena,  

d) daňové identifikační číslo,  

e) registrační odběrné číslo nebo registrační distribuční číslo,  

f) místo značení lihu uvedené v registraci,  
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g) den registrace,  

h) den zrušení nebo zániku registrace,  

i) údaj o tom, zda byla registrace zrušena na návrh nebo z moci úřední,  

j) změnu zveřejňovaných údajů z registru osob povinných značit líh a distributorů lihu a den 

této změny.  

 (3) Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu obsahuje údaje podle odstavce 

1 i v případě, že registrace byla zrušena nebo zanikla; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po 

dobu 5 let ode dne zrušení nebo zániku registrace.  

 § 58  

Působnost správních orgánů při značení lihu a při nakládání s lihem 

(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povinnost při značení lihu nebo při nakládání 

s lihem, sdělí tuto skutečnost bezodkladně jiným orgánům příslušným k prověřování plnění 

povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem. 

(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České 

republiky, že byla porušena povinnost při značení lihu nebo při nakládání s lihem, sdělí tuto 

skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu. 

(3) Zjistí-li orgán příslušný k prověřování povinností při značení lihu nebo při 

nakládání s lihem, který není uvedený v odstavcích 1 a 2, že byla porušena povinnost při 

značení lihu nebo při nakládání s lihem, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně 

a obecnímu živnostenskému úřadu. 

(3) (4) Správce daně nebo jiný orgán příslušný k prověřování plnění povinností při 

značení lihu nebo při nakládání s lihem zajistí 

a) neznačený líh, 

b) kontrolní pásku, s níž bylo nakládáno v rozporu s právními předpisy, a 

c) padělek kontrolní pásky. 

(4) (5) Rozhodnutí o zajištění podle odstavce 3 4 správce daně nebo jiný příslušný orgán 

bez zbytečného odkladu předá dotčené osobě. Nelze-li rozhodnutí o zajištění takto doručit, 

zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné do spisu. 

(5) (6) Věci podle odstavce 3 4 písm. a) až c) zajištěné jiným orgánem než správcem 

daně, předá tento orgán správci daně 

(6) (7) Zjistí-li Policie České republiky při výkonu své působnosti podle jiného zákona 

věc podle odstavce 3 4 písm. a) až c), na náklady dotčené osoby tuto věc zajistí a předá 

správci daně a současně sdělí tuto skutečnost bezodkladně obecnímu živnostenskému úřadu; 

to neplatí po dobu, po kterou by tím došlo k ohrožení plnění úkolů Policie České republiky 

nebo k ohrožení účelu trestního řízení. 

(8) Není-li rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání, správce daně věci podle odstavce 

4 písm. a) až c) vrátí osobě, u níž byly tyto věci zajištěny. Nelze-li věci podle odstavce 

4 písm. a) až c) této osobě vrátit, vrátí se vlastníkovi nebo držiteli. Správce daně, který 

rozhodl o zajištění věcí, sepíše o jejich vrácení protokol.  

*** 
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§ 61 

Přestupky na úseku značení lihu a prvotního prodeje nebo jiného převodu lihu 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba povinná značit líh dopustí 

přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 10 odst. 1 neoznačí líh ve spotřebitelském balení kontrolní páskou, 

b) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje, 

c) nepodá oznámení o změně registračních údajů, 

d) v rozporu s § 10 odst. 3 4 značí líh 

1. na jiném místě, než které je uvedeno v rozhodnutí o registraci, nebo 

2. na místě, které není vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným 

v rozhodnutí o registraci, 

e) značí líh v rozporu s podmínkou, která je uvedena v rozhodnutí o registraci, 

f) v rozporu s § 42 líh 

1. prodá nebo jinak převede, nebo 

2. nakoupí nebo sobě nechá jinak převést, nebo 

g) neoznámí správci daně údaje podle § 12a. 

(2) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající 

fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh 

neoznačený v rozporu s § 10 odst. 1, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek podle 

odstavce 1 písm. a), 

b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), 

c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e), nebo 

d) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g). 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), f) nebo g) lze uložit zákaz činnosti. 

(4) V případě, že desetinásobek částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla 

právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného 

daňového oběhu líh neoznačený v rozporu s § 10 odst. 1, nepřesáhne 5 000 000 Kč, použije se 

pro účely uložení pokuty podle odstavce 2 písm. a) částka 5 000 000 Kč namísto tohoto 

desetinásobku. 

§ 62 

Přestupky na úseku držení kontrolních pásek 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí přestupku tím, že  

a) umístí kontrolní pásku na spotřebitelské balení v rozporu s § 14, 

b) v rozporu s § 32 odst. 1 předá kontrolní pásky jiné osobě, 

c) v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby bylo dovezeno spotřebitelské balení lihu označené 

zahraničním dodavatelem, jehož označení provedl zahraniční dodavatel,  

d) v rozporu s § 33 odst. 2 nezaznamená evidenční označení kontrolních pásek,  

e) nesplní některou z povinností při přepravě kontrolních pásek nebo při jejich předání 

zahraničnímu dodavateli podle § 34,  

f) v rozporu s § 36 odst. 1 

1. nevede evidenci kontrolních pásek, nebo 
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2. ji vede v neúplném rozsahu,  

g) v rozporu s § 36 odst. 2 neuchovává zápis v evidenci kontrolních pásek nebo jej 

neuchovává po stanovenou dobu,  

h) v rozporu s § 36 odst. 3 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela na místě 

značení lihu, 

i) v rozporu s § 36 odst. 4 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela v sídle 

držitele,  

j) v rozporu s § 37 

1. neprovede inventuru kontrolních pásek nebo nepředá záznam o výsledku inventury, 

nebo 

2. neuchová záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura 

provedena, anebo je neuchová po stanovenou dobu, 

k) neoznámí správci daně údaje podle § 38, 

l) v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátí kontrolní pásky, nebo 

m) v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátí kontrolní pásky. 

(2) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), i) nebo j), 

b) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), 

c) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající 

fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený 

kontrolní páskou 

1. předanou v rozporu s § 32 odst. 1 jiné osobě, do desetinásobku této částky, jde-li 

o přestupek podle odstavce 1 písm. b), nebo 

2. kterou v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li 

o přestupek podle odstavce 1 písm. l), nebo  

d) do desetinásobku částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo 

podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu 

líh označený kontrolní páskou, kterou v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátila, jde-li o přestupek 

podle odstavce 1 písm. m).  

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo k) lze uložit zákaz činnosti.  

§ 63 

Přestupky na úseku ochrany kontrolních pásek 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 35 odst. 1 nezajistí ochranu kontrolních pásek, 

b) skladuje kontrolní pásky v rozporu s § 35 odst. 1, 

c) zničí nebo ztratí kontrolní pásky v celkovém množství přesahujícím 0,1 % z každé 

jednotlivě uskutečněné objednávky kontrolních pásek zaevidovaných na tuto osobu, nebo 

d) v rozporu s § 35 odst. 2 neoznámí zničení, ztrátu nebo, odcizení nebo porušení kontrolních 

pásek. 

(2) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), nebo 

b) ve výši odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající 

fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený 

zničenou nebo ztracenou kontrolní páskou, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c). 
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(3) Měl-li přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) za následek zničení, ztrátu, 

zneužití nebo odcizení kontrolní pásky nebo k tomuto následku podstatným způsobem přispěl, 

lze za tento přestupek uložit pokutu od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by 

byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného 

daňového oběhu líh označený zničenou, ztracenou, zneužitou nebo odcizenou kontrolní 

páskou, do desetinásobku této částky. 

(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit zákaz činnosti. 

(5) V případě, že desetinásobek částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla 

právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného 

daňového oběhu líh označený zničenou, ztracenou, zneužitou nebo odcizenou kontrolní 

páskou, nepřesáhne 1 000 000 Kč, použije se pro účely uložení pokuty podle odstavce 

3 částka 1 000 000 Kč namísto tohoto desetinásobku. 

§ 64  

Přestupky na úseku distribuce a konečného prodeje lihu 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako distributor lihu, insolvenční správce 

podle § 41 odst. 2 písm. c) nebo konečný prodejce lihu dopustí přestupku tím, že 

a) prodá nebo jinak převede anebo nakoupí nebo sobě nechá jinak převést líh v rozporu 

s § 42, 

b) neoznámí správci daně údaje podle § 43, 

c) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje, nebo 

d) nepodá oznámení o změně registračních údajů. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako distributor lihu dopustí 

přestupku tím, že nabyde líh ve spotřebitelském balení v rozsahu překračujícím omezení 

podle § 47 odst. 1 písm. a) nebo b). 

(2) (3) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), 

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), nebo 

c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) anebo odstavce 2. 

(3) (4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) anebo odstavce 2 lze uložit zákaz 

činnosti. 
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K části dvacáté osmé návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky 

v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, s vyznačením navrhovaných změn 

k 1. lednu 2021 

§ 8  

Rozhodnutí o žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu 

(1) Podmínkami pro vydání rozhodnutí, kterým určený celní úřad schválí žádost o přijetí 

opatření na vnitrostátním trhu (dále jen „rozhodnutí pro vnitrostátní trh“), jsou 

a) skutečnost, že oprávněná osoba sdělila skutečnosti umožňující přijetí opatření na 

vnitrostátním trhu, 

b) žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu se prokazatelně vztahuje k právu duševního 

vlastnictví vymahatelnému na území České republiky a 

c) skutečnost, že oprávněná osoba je bezdlužná. 

(2) V rozhodnutí pro vnitrostátní trh určený celní úřad 

a) stanoví lhůtu v délce nejvýše 1 roku, ve které mají orgány celní správy přijmout opatření 

na vnitrostátním trhu, a počátek běhu této lhůty a. 

b) uvede skutečnosti umožňující přijetí opatření na vnitrostátním trhu. 

*** 

§ 19  

Zničení zboží ve zjednodušeném řízení 

(1) Zničení zboží se provede na náklady držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh. 

(2) Zničení zboží se provede pod dohledem tříčlenné komise celního úřadu. O zničení 

zboží celní úřad sepíše protokol. 

(3) Ustanovení § 38 odst. 3 36 odst. 2 se použije obdobně. 

*** 

§ 39  

Příslušnost  

(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný celní úřad, v jehož územním 

obvodu má osoba podezřelá ze spáchání přestupku sídlo. Nenachází-li se sídlo osoby na 

území České republiky, je k řízení o přestupku příslušný celní úřad, v jehož územním obvodu 

byl přestupek spáchán. 

(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný celní úřad. K řízení 

o přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby je místně příslušný ten celní úřad, 

v jehož územním obvodu má právnická nebo podnikající fyzická osoba podezřelá 

ze spáchání přestupku sídlo. Nenachází-li se sídlo právnické nebo podnikající fyzické 

osoby na území České republiky, je k řízení o přestupku právnické nebo podnikající 

fyzické osoby místně příslušný ten celní úřad, v jehož územním obvodu byl přestupek 

spáchán. 
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 (2) K řízení o přestupcích podle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) je příslušný 

určený celní úřad. 
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K části dvacáté deváté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, s vyznačením navrhovaných změn 

k 1. lednu 2021 

§ 3  

Použití jiných právních předpisů 

(1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu, 

nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie1) nebo tento zákon jinak. 

(2) Podle správního řádu se postupuje v případě 

a) řízení o přestupcích, 

b) stanovení celního prostoru, 

c) prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo, stanovení podmínek výkonu 

činnosti ve svobodném pásmu a řízení ve věci závazného stanoviska při umisťování 

a povolování staveb, 

d) řízení ve věci povolení podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské 

unie1), s výjimkou povolení ručitele a povolení vztahujícího se k užívání jistoty,  

e) řízení ve věci osvědčení schváleného hospodářského subjektu a osvědčení o úlovku při 

dovozu nebo zpětném vývozu produktů mořského rybolovu podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie1), 

f) schválení osoby k používání přepravy na podkladě karnetu TIR nebo vyloučení osoby 

z tohoto používání. 

(3) Stanoví-li zákon upravující daň z přidané hodnoty nebo zákon upravující spotřební 

daně, že pro správu daní se použijí ustanovení o správě cel, použijí se v souvislosti se správou 

těchto daní také ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie1) a tohoto zákona 

o povoleních souvisejících se správou cel. 

*** 

 
1) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví 

celní kodex Unie (přepracované znění). 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství 

obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství 

týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152, o evropských podnikových statistikách 

a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice. 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských 

států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.  

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.  

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování 

tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků 

(přepracované znění).  

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném 

celním sazebníku, v platném znění. 
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§ 16 

Rozhodnutí v celním řízení 

(1) Rozhodnutí v celním řízení obsahuje také 

a) datum přijetí příslušného prohlášení nebo oznámení, pokud bylo podáno, 

b) evidenční číslo rozhodnutí, které nahrazuje číslo jednací, 

c) množství a popis, popřípadě název zboží, 

d) celní hodnotu zboží nebo jiný základ cla a 

e) celní sazbu zboží podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1). 

(2) Je-li rozhodnutí v celním řízení vydáno na tiskopise podle přímo použitelného 

předpisu Evropské Unie1) unie1) nebo na tiskopise celního prohlášení pro osoby požívající 

výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, neobsahuje odůvodnění a poučení o opravném 

prostředku, pokud je tímto rozhodnutím zboží propuštěno do navrženého režimu. 

*** 

§ 24  

Solidární odpovědnost za celní dluh 

(1) Clo se doměří lze doměřit všem osobám, které odpovídají za clo společně 

a nerozdílně, jako společný celní dluh. 

(2) Správce cla může doměřit clo na základě celní kontroly, která byla provedena vůči 

jedné z osob, které odpovídají za celní dluh společně a nerozdílně. 

(3) Ustanovení daňového řádu o povinném společném zastupování se nepoužijí. 

*** 

§ 26  

Formy zajištění cla 

(1) Clo se zajišťuje poskytnutím jistoty podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie1) ve formě 

a) složení částky,  

b) ručení nebo finanční záruky, nebo 

c) zástavního práva k nemovité věci. 

c) finanční záruky, která je bankovní zárukou nebo byla poskytnuta pojišťovnou. 

(2) Poskytnutím jistoty podle odstavce 1 se zajišťují také jiná peněžitá plnění, která jsou 

spravována společně se clem. 

(3) Poskytnutím jistoty podle odstavce 1 se nezajišťuje daň z přidané hodnoty, která je 

spravovaná společně se clem, v případě dočasného uskladnění zboží a zvláštních celních 

režimů s výjimkou celního režimu tranzit. To neplatí v případě osob, které jsou nespolehlivým 

plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. 

*** 
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§ 30  

Zajištění cla finanční zárukou 

Ustanovení o ručení se použijí obdobně pro finanční záruku s výjimkou ustanovení 

o povolení ručitele.  

§ 31  

Zajištění cla celním zástupcem 

(1) Celní zástupce, který jedná na základě přímého zastoupení, může clo zajistit namísto 

osoby, za níž jedná. V takovém případě odpovídá s touto osobou za dluh společně 

a nerozdílně. 

(2) Zajistí-li celní zástupce clo podle odstavce 1, musí být doklad prokazující, že celní 

zástupce zajišťuje clo za osobu, za níž jedná, připojen 

a) k záruční listině pro jednotlivou operaci, pokud celní zástupce zajišťuje clo ve formě ručení 

s použitím této listiny, nebo 

b) k celnímu prohlášení, pokud celní zástupce zajišťuje clo v jiné formě. 

(3) Zajištění cla podle odstavce 1 není dotčeno vypovězením plné moci. 

§ 31 

Zajištění cla jinou osobou 

(1) V případě, kdy jiná osoba zajištuje clo namísto dlužníka, odpovídá tato osoba 

za dluh s dlužníkem společně a nerozdílně. 

(2) Zajistí-li clo jiná osoba namísto dlužníka, musí být doklad prokazující, že jiná 

osoba zajišťuje clo namísto dlužníka, připojen k 

a) záruční listině pro jednotlivou operaci, pokud jiná osoba namísto dlužníka zajišťuje 

clo ve formě ručení s použitím této listiny, nebo 

b) celnímu prohlášení, pokud jiná osoba namísto dlužníka zajišťuje clo v jiné formě. 

*** 

 § 32a 

Zvláštní ustanovení o řízení ve věci povolení ručitele a povolení vztahujícího se k užívání 

jistoty 

V odvolacím řízení proti rozhodnutí o povolení ručitele a povolení vztahujícího se 

k užívání jistoty může odvolací orgán také napadené rozhodnutí zrušit a vrátit věc 

k novému projednání správci cla prvního stupně s odůvodněním obsahujícím právní 

názor, kterým je správce cla prvního stupně vázán. 

*** 
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Díl 3 

Vymáhání cla 

§ 36a  

Zvláštní ustanovení o pořadí úhrady cla 

Ustanovení daňového řádu o přednostním uspokojení exekučních nákladů a úhradě 

hotových výdajů se při placení cla nepoužijí. 

*** 

§ 51  

Příslušnost  

(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce cla, v jehož územním 

obvodu má osoba podezřelá ze spáchání přestupku sídlo. 

(2) Nenachází-li se sídlo osoby na území České republiky, je k řízení o přestupku 

příslušný správce cla, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán. 

§ 51  

Příslušnost  

(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce cla. K řízení 

o přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby je místně příslušný ten správce 

cla, v jehož územním obvodu má právnická nebo podnikající fyzická osoba podezřelá  

ze spáchání přestupku sídlo. 

(2) Nenachází-li se sídlo právnické nebo podnikající fyzické osoby na území České 

republiky, je k řízení o přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby místně 

příslušný ten správce cla, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán. 

*** 

§ 56 

Sběr, zpracování a kontrola údajů pro statistické účely 

(1) Správce cla zabezpečuje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1)   

a) sběr, zpracování a poskytování údajů pro statistické účely a 

b) prověřování plnění povinností souvisejících se sběrem, zpracováním a poskytováním údajů 

pro statistické účely. 

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou údaje o 

a) zboží, které bylo propuštěno do celního režimu, 

b) zboží, u kterého vznikla daňová povinnost ke spotřební dani,  

c) obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie a 

b) obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie 

včetně údajů o obchodu s energetickými produkty a jejich agregáty podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie a 

c) pohybu a stavu kontejnerů užívaných námořními přepravci. 
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d) dovozu a vývozu zboží ze strany námořních přepravců. 

(3) Správce cla může v případě prověřování plnění povinností souvisejících se sběrem, 

zpracováním a poskytováním údajů pro statistické účely podle odstavce 2 obdobně použít 

ustanovení o daňové kontrole prováděné v případě kontroly po propuštění zboží. 

(4) Pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy za porušení povinnosti podle této 

části může správce cla uložit až do 1 000 000 Kč. 

§ 57  

Zpravodajská jednotka 

(1) Zpravodajskou jednotkou se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která je podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie1) povinna vykazovat údaje o obchodu se zbožím 

mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie. 

(1) Zpravodajská jednotka podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) je 

povinna po dosažení prahu pro vykazování vykazovat údaje o obchodu se zbožím mezi 

Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie.  

(2) Zpravodajská jednotka je povinna se registrovat s výjimkou zpravodajské jednotky, 

v jejímž případě došlo pouze k jednorázovému dosažení prahu pro vykazování. 

(3) Identifikačním číslem registrované zpravodajské jednotky je daňové identifikační 

číslo, které jí bylo přiděleno. 

(4) Změnu registračních údajů provede správce cla pouze ve svém informačním systému. 

§ 58  

Vykazování údajů zpravodajskou jednotkou 

(1) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje za referenční období. 

(2) Referenčním obdobím je kalendářní měsíc. 

(3) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje počínaje referenčním obdobím, 

a) ve kterém dosáhla prahu pro vykazování údajů, nebo 

b) které následuje po měsíci odeslání vývozu zboží do jiného členského státu Evropské 

unie nebo přijetí zboží dovozu zboží z jiného členského státu Evropské unie, pokud je 

shodný s měsícem, ve kterém vznikla zpravodajské jednotce povinnost přiznat uskutečnění 

dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie nebo přiznat daň z přidané hodnoty 

při pořízení zboží z takového státu. 

(4) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje do konce kalendářního roku následujícího po 

referenčním období, od kterého vykazování údajů počalo, nebo do dne zrušení registrace 

zpravodajské jednotky k dani z přidané hodnoty, pokud k němu došlo dříve. 

(4) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje do konce kalendářního roku, ve kterém 

dosáhla prahu pro vykazování údajů, a celý kalendářní rok následující, nebo do dne 

zrušení registrace zpravodajské jednotky k dani z přidané hodnoty, pokud k němu došlo 

dříve. 

(5) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje nejpozději dvanáctý pracovní den měsíce 

následujícího po skončení referenčního období, a to elektronicky ve formátu a struktuře 

zveřejněné správcem cla. 
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§ 59 

Vykazování údajů v případě jednorázového dosažení prahu pro vykazování 

(1) V případě jednorázového dosažení prahu pro vykazování vykazuje zpravodajská 

jednotka údaje pouze za referenční období, v němž došlo k tomuto dosažení. 

(2) Za jednorázové dosažení prahu pro vykazování se považuje také odeslání vývoz 

do jiného členského státu Evropské unie nebo přijetí dovoz z jiného členského státu 

Evropské unie několika zbožových zásilek v průběhu nejvýše dvou referenčních období, 

pokud zboží v nich tvoří jednu ucelenou dodávku, nebo se jedná o součásti jednorázově 

dodávaného zboží, anebo rozloženou zásilku zboží. 

(3) V případě jednorázového dosažení prahu pro vykazování zpravodajská jednotka 

a) může vykazovat údaje v listinné podobě, pokud nejsou současně poskytovány žádné jiné 

údaje o odeslání vývozu zboží do jiného členského státu Evropské unie nebo přijetí 

zboží dovozu zboží z jiného členského státu Evropské unie, a 

b) je povinna vykazovat údaje nejpozději desátý pracovní den měsíce následujícího 

po skončení referenčního období, pokud jsou tyto údaje vykazovány v listinné podobě. 

*** 

§ 69a 

Povolení přístupu k systému TIR 

(1) Správce cla povolí osobě s místem pobytu nebo sídlem v České republice 

v souladu s přímo použitelnou mezinárodní smlouvou upravující mezinárodní přepravu 

zboží na podkladě karnetů TIR (dále jen „Úmluva TIR“)3) používat karnety TIR, pokud   

a) je způsobilá provozovat silniční nákladní dopravu v souladu s jiným právním 

předpisem, 

b) nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání 

jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

1. u orgánů Finanční správy České republiky, 

2. u orgánů Celní správy České republiky, 

3. na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a 

4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti,  

c) v posledních 3 letech neporušila závažným či opakovaným způsobem celní a daňové 

právní předpisy,  

d) prokáže znalost provádění Úmluvy TIR a  

e) prokáže, že sdružení, kterému je správcem cla v souladu s Úmluvou TIR povoleno 

vydávat karnety TIR a být ručitelem, předložil prohlášení podle Úmluvy TIR. 

(2) Skutečnosti podle odstavce 1 písm. b) bodů 3 a 4 se prokazují potvrzeními, která 

nejsou ke dni podání žádosti o povolení přístupu k systému TIR starší než 60 dnů. 

 
3) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb.m.s., kterým se nahrazuje vyhláška ministra 

zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů 

TIR (Úmluva TIR). 
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(3) Splnění podmínek podle odstavce 1 písm. d) a e) se prokazuje potvrzením 

vydaným sdružením, kterému je správcem cla povoleno v souladu s Úmluvou TIR 

vydávat karnety TIR a být ručitelem, které není ke dni podání žádosti o povolení 

přístupu k systému TIR starší než jeden rok.  

(4) Podmínky pro vydání povolení přístupu k systému TIR musí být splňovány po 

celou dobu trvání povolení. 

(5) Pro povolení přístupu k systému TIR se použijí ustanovení přímo použitelného 

předpisu Evropské unie1) upravující řízení ve věci povolení. 

§ 70 

Zmocňovací ustanovení 

(1) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou 

a) doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely, 

b) náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní 

smlouvy, 

c) náležitosti a vzor záruční listiny a záručního dokladu pro zajištění cla mimo celní režim 

tranzitu, 

d) náležitosti a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla celním zástupcem, který jedná na 

základě přímého zastoupení jinou osobou, 

e) náležitosti a vzor osvědčení uživatele souborné jistoty a náležitosti a vzor osvědčení 

dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu, 

f) paušální náklady řízení ve věci závazné informace podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie1) a 

g) podmínky, za kterých se celní řízení provádí mimo prostor správce cla nebo celní prostor 

anebo mimo úřední hodiny správce cla pro veřejnost, a způsob určení výše nákladů za toto 

provedení. 

(2) Vláda stanoví nařízením 

a) okruh vykazovaných údajů a náležitosti dokladu pro statistické účely podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie1), 

b) vzor dokladu pro statistické účely podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) 

v případě vykazování údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými 

členskými státy Evropské unie, pokud jsou tyto údaje vykazovány v listinné podobě, a 

c) postup a prahy pro vykazování údajů a způsob vykazování opravených nebo chybějících 

údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské 

unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1). 
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K části třicáté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování 

a řízení veřejných financí, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 9 

Společná ustanovení k přestupkům  

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.  

(2) Pokutu vybírá a vymáhá ministerstvo. 
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