
   

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

K části první návrhu zákona 

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

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020  

§ 4 

Osvobození od daně  

(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny  

a) pozemky ve vlastnictví České republiky,  

b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,  

c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly 

z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických 

a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, 

a že je zaručena vzájemnost,  

d) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného 

památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je  

1. ve vlastnictví České republiky, nebo  

2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené 

mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem,  

e) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se 

zdanitelnou jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví 

a registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve 

a náboženské společnosti nebo sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví 

a náboženských společností,  

f) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se 

zdanitelnou jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, 

odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových 

organizací a jejich pobočných organizací,  

g) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou 

sloužící  

1. škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,  

2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské 

podnikání,  

3. muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek 

muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,  

4. knihovně vedené v evidenci knihoven,  

5. veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,  

6. zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb nebo v rozhodnutí o registraci,  

7. zařízení sociálních služeb,  

8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,  

h) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou 

sloužící výlučně  

1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících 

odpady,  

2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,  
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3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,  

4. pro třídění a sběr odpadů,  

5. pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,  

6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle 

právních předpisů upravujících odpady,  

7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,  

8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,  

9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je 

získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,  

10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají 

teplo spotřebitelům,  

11. pro čistírny odpadních vod,  

12. rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona,  

i) pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího 

pohřebnictví,  

j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny 

s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích 

a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,  

k) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, 

pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které 

nelze žádným způsobem využívat,  

k) pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází 

1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně, 

2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo 

mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných 

prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo 

3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde 

o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány 

k podnikání, 

l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,  

m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem 

následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým 

zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,  

n) v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou podle 

stavebního zákona  

1. upravující vodní tok,  

2. přehrady,  

3. sloužící ochraně před povodněmi,  

4. sloužící k závlaze a odvodňování pozemků,  

5. vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,  

6. kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož 

i určenou k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo  

7. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení 

podle energetického zákona,  

o) pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní 

komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních 

cest a přístavů, pokud jsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním 

souhlasem stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, a to v rozsahu zastavěné plochy 

těchto staveb, a jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu, 
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p) části pozemků, na kterých je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně 

signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole, a pásy pozemků v lesích, 

vyčleněné pro rozvody elektrické energie a plynů,  

q) pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování 

akreditovaných studijních programů,  

r) pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem 

imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,  

s) pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,  

t) pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,  

u) pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže 

tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně 

z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném 

území podle stavebního zákona nebo v zastavitelné ploše podle stavebního zákona obce, 

jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto 

pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží,  

v) pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu 

jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů,  

w) nejdéle na dobu 5 let pozemky ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně podle 

zákona upravujícího investiční pobídky pořízené pro účely realizace investiční akce, pro 

kterou je vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně 

z nemovitých věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí pozemky ve zvýhodněné 

průmyslové zóně obecně závaznou vyhláškou.  

(2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou 

jednotkou se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce této zdanitelné 

stavby nebo zdanitelné jednotky.  

(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-

li užívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li tyto pozemky pronajaty 

nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, 

jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou užívány k podnikání. Pozemky uvedené 

v odstavci 1 písm. d) až g), l), r), t) a u) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li 

užívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. 

a), b) a t) jsou osvobozeny od daně z pozemků, není-li k nim zřízeno právo stavby.  

(4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odstavce 

1 písm. d) až h), j), k), m), p), r), u) až x) v daňovém přiznání.  

(5) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje i na část pozemku.  

K části druhé návrhu zákona 

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

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020  

§ 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 
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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 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 let; doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci 

prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí 

nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, 

nebo o 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 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 let před prodejem byly 

zahrnuty do obchodního majetku, nebo vypořádání spoluvlastnictví k takovým 

nemovitým věcem,  

2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od nabytí 

vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena 

až po 5 letech od tohoto nabytí,  

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

z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od 

takového vyřazení,  

4. prodeje práva stavby 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,  
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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 zákona upravujícího evidenci tržeb, jejíž hodnota 

nepřevyšuje 100 000 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,  

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 
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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,  

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),   

                                                 
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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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 

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 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 
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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 

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 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 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 

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 
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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,   

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,   

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,   
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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.  

*** 

§ 10 

Ostatní příjmy  
 

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

§ 6 až 9, jsou zejména  

a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně 

příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou 

provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterému není 

vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem,   

b) příjmy z úplatného převodu  

1. nemovité věci,  

2. cenného papíru a  

3. jiné věci,   

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

společnosti nebo z převodu družstevního podílu,   

d) příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv 

autorských a práv příbuzných právu autorskému,   

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

f) podíl  

1. člena obchodní korporace s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti 

a komplementáře komanditní společnosti na likvidačním zůstatku, nebo  

2. majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení 

podílového fondu s výjimkou splynutí nebo sloučení podílového fondu,   

g) vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci, s výjimkou společníka 

veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, podíl na majetku 
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transformovaného družstva, vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo 

těmto plněním obdobná plnění,   

h) výhry z hazardních her,   

ch) výhry z reklamních soutěží a reklamních slosování, ceny z účtenkové loterie, z veřejných 

soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen 

podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže,   

i) příjmy, které společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní 

společnosti obdrží v souvislosti s ukončením účasti na veřejné obchodní společnosti nebo 

komanditní společnosti od jiné osoby než od veřejné obchodní společnosti nebo 

komanditní společnosti, v níž ukončil účast,   

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

předpisu,131)  

k) příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání 

mezi poškozeným a pojistitelem,   

l) příjem z výměnku,   

m) příjem obmyšleného ze svěřenského fondu,   

n) bezúplatný příjem,   

o) příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo z rozpuštění obdobného 

fondu.   

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

zdaňují u jednoho z nich; obdobně se postupuje u příjmů plynoucích do společného jmění 

manželů. Příjmy plynoucí manželům z prodeje nebo převodu majetku nebo práva ve 

společném jmění manželů, které byly zahrnuty v obchodním majetku, se zdaňují u toho 

z manželů, který měl takový majetek nebo právo zahrnuty v obchodním majetku. U příjmů 

plynoucích z prodeje nebo převodu majetku nebo práva ve společném jmění manželů, které 

byly zahrnuty v obchodním majetku zemřelého manžela (manželky), které plynou 

pozůstalému manželovi (manželce), se k době uvedené v § 4 vztahující se k majetku nebo 

právu zahrnutým v obchodním majetku, nepřihlíží.   

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

a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve 

zdaňovacím období 30 000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem 

z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 

500 Kč na jedno včelstvo,   

b) výhry z  

1. tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč podle zákona upravujícího hazardní hry,  

2. hazardní hry provozované na základě ohlášení podle zákona upravujícího hazardní 

hry, nebylo-li její provozování obecním úřadem zakázáno, pokud výše výhry 

nepřesahuje 100 000 Kč,  

3. hazardní hry provozované na základě základního povolení podle zákona upravujícího 

hazardní hry, pokud výše výhry nepřesahuje 100 000 Kč, nebo  

4. hazardní hry provozované na základě právních předpisů obdobných zákonu 

upravujícímu hazardní hry vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě 

tvořícím Evropský hospodářský prostor, pokud výše výhry nepřesahuje 100 000 

Kč,   

c) bezúplatné příjmy  

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBCZGY20F)

aspi://module='ASPI'&link='586/1992%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='586/1992%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 - 12 - 

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

synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo 

manžela rodičů,  

2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před 

získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto 

důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,  

3. obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým 

zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu 

vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,  

4. poplatníka z jeho majetku, který vložil do rodinné fundace, nebo z majetku, který byl 

do rodinné fundace vložen osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,  

5. nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období 

nepřevyšuje částku 15 000 Kč.   

(4) Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně 

vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným 

v odstavci 1 vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Plynou-li příjmy podle odstavce 1 písm. 

h) a ch) ze zdrojů v zahraničí, je základem daně (dílčím základem daně) příjem nesnížený 

o výdaje. Jde-li o příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, lze výdaje 

uplatnit podle § 7 odst. 7 písm. a). Poplatník, který uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 písm. 

a), je povinen vždy vést záznamy o příjmech. Příjmy plynoucí ze splátek na základě uzavřené 

kupní smlouvy nebo ze zálohy na základě uzavřené smlouvy o budoucím prodeji nemovité 

věci se zahrnou do dílčího základu daně za zdaňovací období, ve kterém byly dosaženy. 

Plynou-li příjmy podle odstavce 1 písm. k), jsou samostatným základem daně pro zdanění 

zvláštní sazbou daně (§ 36).   

(5) U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem cena, za kterou poplatník věc 

prokazatelně nabyl, a jde-li o věc nabytou bezúplatně, cena určená podle zvláštního právního 

předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí. Jde-li o hmotný majetek odpisovaný podle § 26 

a následujících, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne 

příjem ze samostatné činnosti, nebo sloužil k nájmu, je výdajem zůstatková cena podle § 29 

odst. 2. Jde-li o věc získanou směnou nebo výhrou, vychází se z ceny podle zvláštního 

předpisu1a) (§ 3 odst. 3). Výdajem jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické 

zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním 

prodeje s výjimkou výdajů na osobní potřebu poplatníka. K hodnotě vlastní práce poplatníka 

na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se při stanovení výdajů nepřihlíží. 

U příjmů z úplatného převodu cenných papírů lze kromě nabývací ceny akcie nebo 

kmenového listu a pořizovací ceny ostatních cenných papírů uplatnit i výdaje související 

s uskutečněním úplatného převodu a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při 

pořízení cenných papírů. Výdaje, které převyšují příjmy podle odstavce 1 písm. b), c), f) a g) 

v tom zdaňovacím období, kdy poprvé plynou splátky nebo zálohy na prodej věcí, na budoucí 

prodej nemovité věci nebo na prodej účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditní 

společnosti, podílu na základním kapitálu družstva nebo pohledávky podle § 33a zákona 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, mohou být uplatněny 

v tomto zdaňovacím období až do výše tohoto příjmu. Jestliže příjem plyne i v dalších 

zdaňovacích obdobích, postupuje se obdobně, a to až do výše celkové částky, kterou lze podle 

tohoto ustanovení uplatnit. U příjmů z prodeje věci je výdajem daň z nabytí nemovitých věcí 

zaplacená poplatníkem, a to i v případě zaplacení ručitelem. V případě prodeje věci ve 

společném jmění manželů je výdajem daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená kterýmkoliv 

z nich. U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem vrácená záloha, i když je vrácena 

                                                 
1a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 
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v jiném zdaňovacím období. U příjmu plynoucího z odvolání daru je výdajem úhrada za 

zhodnocení daru.   

(6) U příjmů podle odstavce 1 písm. c), f) a g) se za výdaj považuje nabývací cena podílu. 

Výdajem není podíl na majetku družstva převedený v rámci transformace družstev podle 

zvláštního předpisu13) s výjimkou podílu nebo jeho části, který je náhradou podle zvláštních 

předpisů,2) a s výjimkou dalšího podílu na majetku družstva,13) je-li vydán ve věcném nebo 

nepeněžitém plnění. Při přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond, při přeměně 

uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond, při změně obhospodařovatele 

podílového fondu, při sloučení a splynutí podílových fondů a při sloučení, splynutí a rozdělení 

investičního fondu se za nabývací cenu akcie nebo podílového listu u téhož poplatníka 

považuje nabývací cena podílu na původním investičním fondu. U příjmů z převodu jmění na 

společníka se za výdaj považuje nabývací cena podílu nebo pořizovací cena cenných papírů, 

převzaté dluhy, které byly následně uhrazeny, a uhrazené vypořádání, i když k uhrazení dojde 

v jiném zdaňovacím období než v tom, v němž plyne příjem z převodu jmění na společníka. 

U příjmů z vypořádání se za výdaj považuje nabývací cena podílu nebo pořizovací cena 

cenných papírů.  

(7) Důchod podle občanského zákoníku se považuje za základ daně (dílčí základ daně) po 

snížení o částku pořizovací ceny rovnoměrně rozdělenou na období pobírání důchodu. Toto 

období se stanoví jako střední délka života účastníka podle úmrtnostních tabulek Českého 

statistického úřadu v době, kdy důchod začne poprvé pobírat.   

(8) Příjmem podle odstavce 1 písm. f) a g) je také kladný rozdíl mezi oceněním majetku 

podle zvláštního právního předpisu1a) a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní 

korporace při zániku členství v obchodní korporaci, pokud je podíl na likvidačním zůstatku 

nebo vypořádací podíl vypořádáván v nepeněžní formě. Pokud členovi obchodní korporace 

při zániku jeho účasti v ní vznikne vedle práva na vypořádací podíl v nepeněžní formě 

současně i dluh vůči obchodní korporaci, sníží se tento kladný rozdíl o výši dluhu. Příjmy 

podle odstavce 1 písm. f), g), h), ch) a o) s výjimkou příjmů z podílu na likvidačním zůstatku 

a vypořádacího podílu u společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů 

komanditní společnosti plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným 

základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). Plynou-li tyto příjmy ze zdrojů 

v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2. Je-li v ceně 

z veřejné soutěže zahrnuta odměna za užití díla nebo výkonu, sníží se o částku připadající na 

tuto odměnu základ daně zdaňovaný zvláštní sazbou daně a tato částka se zahrne do příjmů 

uvedených v § 7. U poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, u nichž je sportovní činnost činností, 

ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, se považují přijaté ceny ze sportovních soutěží 

za příjmy podle § 7.   

(9) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, jsou vždy   

a) plat prezidenta republiky a víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem 

jeho funkce podle zvláštního právního předpisu6g),   

                                                 
13)  Zákon č. 42/1992 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. 
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 
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b) renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu republiky podle 

zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.  

*** 

§ 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, 

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

cenných papírů v majetku fondu, 

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) 

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

pozdějších předpisů. 
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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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, 

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, 

q) příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, 

r) 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, 

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

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

držitele licence plnícího povinnost dodávky nad rámec licence,85) 

u) úrokové příjmy Česko-německého fondu budoucnosti, 

v) 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, 

w) úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky14e) pořádané k účelům vymezeným 

v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8, 

x) 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) 

                                                                                                                                                         
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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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, 

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, 

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 

                                                                                                                                                         
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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBCZGY20F)



 - 17 - 

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 podle zákona upravujícího evidenci tržeb, 

jejíž hodnota nepřevyšuje 100 000 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 

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 s třetím státem a 

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

společenství,93) 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 unie93) nebo formu družstva, 

svěřenský fond, rodinná fundace, obec, svazek obcí 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 

                                                 
22a) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 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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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 unie93) 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. 

(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 
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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, 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. 

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. 
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*** 

§ 22  

Zdroj příjmů  
 

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

3 a § 17 odst. 4 považují  

a) příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny,  

b) příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) s výjimkou příjmů uvedených v písmenu f) bodu 

2, která je vykonávána na území České republiky nebo na palubách lodí či letadel, které 

jsou provozovány poplatníky uvedenými v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3,  

c) příjmy ze služeb s výjimkou provádění stavebně montážních projektů, příjmy 

z obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídicí a zprostředkovatelské činnosti 

a obdobných činností poskytovaných na území České republiky,  

d) příjmy z převodu nemovitých věcí umístěných na území České republiky a z práv s nimi 

spojených,  

e) příjmy z užívání nemovitých věcí nebo bytů umístěných na území České republiky,  

f) příjmy  

1. z nezávislé činnosti, např. architekta, lékaře, inženýra, právníka, vědce, učitele, 

umělce, daňového či účetního poradce a podobných profesí, vykonávané na území 

České republiky,  

2. z osobně vykonávané činnosti na území České republiky nebo zde zhodnocované 

veřejně vystupujícího umělce, sportovce, artisty a spoluúčinkujících osob, bez ohledu 

na to, komu tyto příjmy plynou a z jakého právního vztahu,  

g) příjmy z úhrad od poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 a od stálých 

provozoven poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kterými jsou  

1. náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového 

vlastnictví, počítačových programů (software), výrobně technických a jiných 

hospodářsky využitelných poznatků (know-how),  

2. náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití práva autorského nebo práva 

příbuzného právu autorskému,  

3. podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních 

korporací a jiné příjmy z držby kapitálového majetku a část zisku po zdanění 

vyplácená tichému společníkovi nebo jinému poplatníkovi, než je člen obchodní 

korporace. Za podíly na zisku se pro účely tohoto ustanovení považuje i zjištěný 

rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu (§ 23 odst. 7) a dále úroky, 

které se neuznávají jako výdaj (náklad) podle § 25 odst. 1 písm. w) a zl), s výjimkou 

zjištěného rozdílu u sjednaných cen a úroků hrazených daňovému rezidentovi jiného 

členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský 

prostor než České republiky nebo Švýcarské konfederace; podílem na zisku je 

i plnění ze zisku svěřenského fondu a ze zisku rodinné fundace,  

4. úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů a obdobné příjmy 

plynoucí z jiných obchodních vztahů, z vkladů a z investičních nástrojů podle 

zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,  

5. příjmy z užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky,  

6. odměny členů orgánů právnických osob bez ohledu na to, z jakého právního vztahu 

plynou,  
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7. příjmy z prodeje investičních nástrojů podle zákona upravujícího podnikání na 

kapitálovém trhu a majetkových práv registrovaných na území České republiky 

neuvedené pod písmeny h) a j),  

8. výhry z hazardních her, výhry z reklamních soutěží a slosování, ceny z účtenkové 

loterie, z veřejných soutěží a ze sportovních soutěží,  

9. výživné a důchody,  

10. příjmy plynoucí společníkovi obchodní společnosti v souvislosti se snížením 

základního kapitálu,  

11. příjmy z úhrad pohledávky nabyté postoupením,  

12. sankce ze závazkových vztahů,  

13. příjmy ze svěřenského fondu a z rodinné fundace,  

14. bezúplatné příjmy neuvedené pod písmeny d), h) a i),  

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

republiky,  

i) příjmy z převodu obchodního závodu umístěného na území České republiky,  

j) příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou v obchodním majetku stálé provozovny, 

a příjmy z přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí.  

(2)  Stálou provozovnou se rozumí místo k výkonu činností poplatníků uvedených 

v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 na území České republiky, např. dílna, kancelář, místo k těžbě 

přírodních zdrojů, místo prodeje (odbytiště), staveniště. Staveniště, místo provádění stavebně 

montážních projektů a dále poskytování činností a služeb uvedených v odstavci 1 písm. c) a f) 

bod 1 poplatníkem nebo zaměstnanci či osobami pro něho pracujícími se považují za stálou 

provozovnu, přesáhne-li jejich doba trvání šest měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních 

měsíců po sobě jdoucích. Jestliže osoba jedná na území České republiky v zastoupení 

poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 a má a obvykle zde vykonává oprávnění 

uzavírat smlouvy, které jsou závazné pro tohoto poplatníka, má se za to, že tento poplatník má 

stálou provozovnu na území České republiky, a to ve vztahu ke všem činnostem, které osoba 

pro poplatníka na území České republiky provádí.  

(3) Příjem společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní 

společnosti nebo společníka společnosti, který je daňovým nerezidentem, plynoucí z účasti 

v této obchodní korporaci nebo společnosti a z úvěrového finančního nástroje poskytnutého 

této obchodní korporaci nebo společnosti se považuje za příjem dosahovaný prostřednictvím 

stálé provozovny. Pro zajištění daně z příjmů společníka veřejné obchodní společnosti nebo 

komplementáře komanditní společnosti platí ustanovení § 38e odst. 3.  

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

§ 23 

Základ daně 

 (1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 

daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich 

věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období; rozdíl se upraví podle tohoto zákona. 

 (2) Pro zjištění základu daně se vychází 

a) z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních 

standardů, u poplatníků, kteří vedou účetnictví.20) Poplatník, který sestavuje účetní 

závěrku podle Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských 
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společenství126), pro účely tohoto zákona použije ke zjištění výsledku hospodaření a pro 

stanovení dalších údajů rozhodných pro stanovení základu daně zvláštní právní 

předpis20i). Při stanovení základu daně se nepřihlíží k zápisům v knihách podrozvahových 

účtů, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Pro zjištění základu daně veřejné obchodní 

společnosti a komanditní společnosti se vychází z výsledku hospodaření upraveného 

o převod podílů na výsledku hospodaření společníkům veřejné obchodní společnosti nebo 

komplementářům komanditní společnosti. Pro zjištění základu daně u poplatníků, kteří 

odpisují majetek metodou komponentního odpisování podle právních předpisů 

upravujících účetnictví, se vychází z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody 

odpisování, 

b) z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, nebo vedou 

jednoduché účetnictví. 

 (3) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2 

a) se zvyšuje o 

1.  částky neoprávněně zkracující příjmy, 

2.  částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů), 

3.  částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za která se 

podává daňové přiznání, jako osvobozený bezúplatný příjem veřejně prospěšného 

poplatníka nebo výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud 

následně došlo k porušení podmínek pro jejich osvobození nebo uplatnění jako 

výdaje (nákladu) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to ve zdaňovacím období 

nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo, 

4.  částky, o které byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) bodů 1 a 2 za 

předchozí zdaňovací období, a to ve zdaňovacím období, kdy je oprava nesprávností 

v účetnictví provedena a ovlivnila výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření se 

zvyšuje dále o částku, o kterou byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) 

bodu 1 za předchozí zdaňovací období, a to v tom zdaňovacím období, kdy je oprava 

nesprávností zaúčtována rozvahově, 

5.  částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních 

předpisů21) povinen platit zaměstnanec a byly zaměstnavatelem, který vede 

účetnictví, sraženy, avšak neodvedeny do konce měsíce následujícího po uplynutí 

zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat podle 

tohoto zákona nebo zvláštního zákona daňové přiznání v průběhu zdaňovacího 

období, jsou částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění částkami, o které se zvýší 

výsledek hospodaření, nebudou-li odvedeny do termínu pro podání daňového 

přiznání, 

                                                 
126) Nařízení ES č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o používání 

Mezinárodních účetních standardů. 
20i) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví. 

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. 

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami. 
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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6.  přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále 

a jiných sankcí ze závazkových vztahů u věřitele, který vede účetnictví, pokud byly 

podle písmene b) bodu 1 položkou snižující výsledek hospodaření v předchozích 

zdaňovacích obdobích; přitom za přijetí úhrady se považuje i vzájemné započtení 

pohledávek. Věřitel, který vede účetnictví a postoupí pohledávku z těchto smluvních 

sankcí nebo u kterého pohledávka z těchto sankcí zanikne jiným způsobem než jejím 

uhrazením nebo splynutím práva s povinností u jedné osoby a její výše byla podle 

písmene b) bodu 1 položkou snižující výsledek hospodaření v předchozích 

zdaňovacích obdobích, je povinen o částku této pohledávky zvýšit výsledek 

hospodaření, pokud již nebyl o stejnou částku zvýšen podle bodu 2. Obdobně to platí 

pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, 

7.  částku zrušené rezervy, jejíž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní 

právní předpis,22a) u poplatníka, který nevede účetnictví, 

8.  částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která 

odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo 

období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek 

pro použití úspory na dani nebo k ukončení činnosti, 

9.  kladný rozdíl mezi vzájemnými pohledávkami zúčastněných a nástupnických 

obchodních korporací, u nichž dochází k zániku v důsledku přeměny splynutím 

osoby dlužníka a věřitele, vyloučený v zahajovací rozvaze ve prospěch vlastního 

kapitálu, a to u nástupnické obchodní korporace v prvním zdaňovacím období nebo 

období, za něž je nástupnická obchodní korporace povinna podat daňové přiznání, 

přičemž tento rozdíl se stanoví bez vlivu ocenění reálnou hodnotou pro účely 

přeměny. Tento rozdíl se snižuje o tu část pohledávky zanikající v důsledku splynutí 

osoby dlužníka a věřitele, která byla u věřitele odepsána do nákladů, které nebyly 

považovány za daňově uznatelné podle § 24. Toto ustanovení se nevztahuje na 

pohledávky z titulu závazkových pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále 

a jiných sankcí ze smluvních vztahů, 

10. kladný rozdíl mezi oceněním majetku podle právních předpisů upravujících 

oceňování majetku, kterým je vypořádáván vypořádací podíl nebo likvidační 

zůstatek v nepeněžní formě, a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní 

korporace podle právních předpisů upravujících účetnictví, a to u poplatníka, který je 

členem obchodní korporace; jestliže poplatníkovi, kterému je vypořádací podíl 

vyplácen, vznikne dluh vůči obchodní korporaci, sníží se vypočtený kladný rozdíl 

o hodnotu tohoto dluhu, 

11. výši neuhrazeného dluhu zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího 

pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců nebo se promlčela. Toto se 

nevztahuje na dluhy dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního 

předpisu,127) a u ostatních poplatníků na dluhy z titulu cenných papírů a ostatních 

investičních nástrojů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty obchodní 

korporace, úvěrů, zápůjček, ručení, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení, 

poplatků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na dluhy, z jejichž 

titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění 

a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen. Toto ustanovení se dále 

nevztahuje na dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj (náklad) na dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a dále na dluhy, o které vedou poplatníci 

rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu nebo soudní řízení a nebo správní 

řízení podle zvláštního právního předpisu, jehož se poplatník řádně účastní a řádně 

                                                 
127) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva, a to až do doby pravomocného 

rozhodnutí. Za dluhy se pro účely tohoto ustanovení v případě poplatníků, kteří 

vedou účetnictví, nepovažují dohadné položky pasivní nebo rezervy zachycené 

v účetnictví poplatníka v souladu se zvláštním právním předpisem20). Poplatníci 

s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří nevedou účetnictví a výdaje uplatňují podle § 24, 

zvýší rozdíl mezi příjmy a výdaji o výši neuhrazeného dluhu odpovídajícího 

pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců nebo se promlčela, s výjimkou 

dluhů dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního předpisu19a), 127), 

a u ostatních poplatníků s výjimkou dluhů z titulu úvěrů, zápůjček, smluvních pokut, 

úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí nebo dluhů, které při úhradě 

nejsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, nejedná-li se o dluhy z titulu 

pořízení hmotného majetku a úplaty u finančního leasingu, 

12. výši dluhu zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než splněním, započtením, 

splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou, kterou se dosavadní dluh 

nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty, nebo narovnáním, pokud nebyla podle 

právních předpisů upravujících účetnictví zaúčtována ve prospěch výnosů nebo se 

o tuto výši dluhu nezvyšuje výsledek hospodaření podle bodu 9; toto se nevztahuje 

na dluh, z jehož titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen, 

13. částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která zvýšila vlastní kapitál, a to 

v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno, pokud 

tato změna účetní metody následně ovlivňuje příjmy a výdaje vstupující do základu 

daně, 

14. hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve 

výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není 

předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení 

hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení, 

15. částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty 

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

16. částku nebo její část uplatněnou v předchozích zdaňovacích obdobích nebo 

obdobích, za která se podává daňové přiznání, jako odpočet na podporu odborného 

vzdělávání nebo jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje, pokud následně došlo 

k porušení podmínek pro jeho uplatnění, a to ve zdaňovacím období nebo období, za 

které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo, 

17. částku ve výši rozdílu mezi cenou sjednanou mezi spojenými osobami a cenou, která 

by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za 

stejných nebo obdobných podmínek, o kterou byl snížen základ daně poplatníka 

podle § 23 odst. 7; toto ustanovení se nepoužije pro tu část rozdílu, která byla mezi 

těmito spojenými osobami vypořádána, 

18. částku ve výši zrušené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 

podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, o kterou byl 

snížen výsledek hospodaření podle odstavce 3 písm. c) bodu 10, 

19. úbytek rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění 

základu daně z příjmů, 

b) se snižuje o 

1. rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné 

sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů podle zvláštního 

právního předpisu20) u poplatníka, který vede účetnictví, převyšují přijaté částky 

v tomto zdaňovacím období. Do tohoto rozdílu nelze zahrnout částky pohledávek 
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z těchto sankcí, které zanikly v průběhu nebo k poslednímu dni zdaňovacího období. 

Za zánik pohledávky se pro účely tohoto ustanovení považuje i její postoupení, 

2.  částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, o které byl zvýšen výsledek hospodaření 

u poplatníka, který vede účetnictví, podle písmene a) bodu 5, dojde-li k jejich 

odvedení. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez 

provedení likvidace, pokud tyto částky pojistného a příspěvku odvede za poplatníka 

zaniklého bez provedení likvidace, 

3.  částky dalších výdajů (nákladů), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) na dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byly zaplaceny, dojde-li k jejich 

zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek 

hospodaření. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez 

provedení likvidace. Základ daně nelze snížit o zaplacené úroky, které nebyly 

výdajem (nákladem) na dosažení, udržení a zajištění příjmů z důvodů uvedených v § 

25 odst. 1 písm. w), 

4.  částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů nebo 

nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií nebo podílu v obchodní společnosti 

v rámci přeměny podle zvláštního předpisu, pokud v této souvislosti nedojde ke 

zvýšení nabývací ceny (§ 24 odst. 7), 

5.  částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů nebo 

nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií tímto společníkem, pokud tyto akcie 

byly nově emitovány na základě zvýšení základního kapitálu podle zvláštního 

předpisu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti, fond vytvořený ze 

zisku či jiné složky vlastního kapitálu, pokud v této souvislosti nedojde ke zvýšení 

nabývací ceny (§ 24 odst. 7), 

6.  částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která snížila vlastní kapitál, a to 

v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno, pokud 

tato změna účetní metody následně ovlivňuje příjmy a výdaje vstupující do základu 

daně, 

c) lze snížit o 

1.  částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, 

2.  částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které lze podle tohoto zákona do výdajů 

(nákladů) zahrnout, 

3.  částky související s rozpouštěním rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla 

pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud 

jsou podle zvláštního právního předpisu20) zaúčtovány ve prospěch nákladů nebo 

výnosů, 

4.  oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí majetku, není-li v tomto zákoně dále 

stanoveno jinak, 

5.  částky ve výši záporného rozdílu mezi oceněním obchodního závodu při nabytí 

vkladem nebo přeměnou131) a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek 

majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill), pokud jsou podle zvláštního právního 

předpisu20) zaúčtovány ve prospěch výnosů, 

6.  hodnotu dluhu zaniklého splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl zvýšen 

výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle písmene a) bodu 11; 

o tuto hodnotu může snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 

podle odstavce 2 i právní nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace 

nebo právní nástupce poplatníka, který je fyzickou osobou, pokud u těchto právních 

nástupců tento dluh takovým způsobem zanikl a o hodnotu tohoto dluhu byl 

u poplatníka zaniklého bez provedení likvidace nebo poplatníka, který je fyzickou 
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osobou, zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle 

písmene a) bodu 11. Obdobně postupují poplatníci s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří 

nevedou účetnictví, 

7.  hodnotu odvolaného daru, a to u hmotného majetku nejvýše o zůstatkovou cenu, 

u ostatního majetku o částku zachycenou v účetnictví, pokud o ní není účtováno 

v nákladech (výdajích); základ daně lze snížit, pokud příjem obdarovaného z daru 

nebyl od daně osvobozen, 

8.  hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření 

nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bodu 14, pokud je tento 

bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou 

předmětem daně a nejsou od daně osvobozené, a hodnota bezúplatného příjmu není 

výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 

9.  hodnotu bezúplatného příjmu, s výjimkou příjmu od daně osvobozeného a příjmu, 

který není předmětem daně, ve formě peněžitého daru účelově poskytnutého na 

pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení, pokud poplatník 

zahrnul tento příjem do základu daně, 

10.  částku ve výši vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 

podle zákona upravujícího rezervy., 

11. přírůstek rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění 

základu daně z příjmů. 

Obdobně se postupuje, je-li daňové přiznání podáváno za jiné období, než je zdaňovací 

období. 

 (4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují 

a)  u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, v § 17 odst. 3 a u stálé provozovny příjmy, z nichž 

je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, 

b)  příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 21 odst. 4, 

c)  příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu při následném snížení 

základního kapitálu, 

d)  částky, které již byly zdaněny podle tohoto zákona u téhož poplatníka nebo u poplatníka 

zaniklého bez provedení likvidace v případě, kdy jsou příjmem u jeho právního nástupce, 

e)  částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) 

neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to 

maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). Obdobně postupují poplatníci 

uvedení v § 2, kteří nevedou účetnictví, 

f)  podíl na likvidačním zůstatku nebo vypořádací podíl společníka veřejné obchodní 

společnosti a komplementáře komanditní společnosti, 

g)  částka zaúčtovaná do příjmů (výnosů) podle zvláštního právního předpisu,20) pokud 

souvisí s výdajem (nákladem) vynaloženým na příjem, který nebyl v předchozích 

zdaňovacích obdobích předmětem daně nebo byl od daně osvobozen, a to maximálně do 

výše tohoto souvisejícího výdaje (nákladu), 

h)  částka vyplacená členovi obchodní korporace z účasti v ní při snížení základního 

kapitálu, která snižuje nabývací cenu podílu (§ 24 odst. 7), 

i)  změna ocenění podílu v obchodní korporaci ekvivalencí (protihodnotou), pokud je 

zaúčtována podle zvláštního právního předpisu20) jako náklad nebo výnos. Ocenění 

ekvivalencí (protihodnotou) se pro účely tohoto zákona nepovažuje za ocenění reálnou 

hodnotou,20) 

j)  změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u pohledávek, které poplatník nabyl a určil k 

obchodování, o kterých je účtováno jako o nákladu nebo výnosu podle zvláštního 

právního předpisu,20) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBCZGY20F)



 - 27 - 

k) změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u podílu, který se v souladu se zvláštním 

právním předpisem20) oceňuje reálnou hodnotou a který by byl při převodu osvobozen 

podle § 19 odst. 1 písm. ze) nebo podle § 19 odst. 9, 

l)  rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů stanovených podle jiného právního předpisu o 

transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou 

osobou. 

 (5) Náklady (výdaje) související s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci 

téhož druhu činnosti, z níž dosažené příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou předmětem 

daně, ale jsou od daně osvobozeny, nelze přičítat k nákladům (výdajům) souvisejícím s 

druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci téhož druhu činnosti, z níž dosažené 

příjmy jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny. 

 (6) Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění, oceněné podle 

právního předpisu upravujícího oceňování majetku, pokud tento zákon nestanoví jinak; přitom 

se příjmy získané směnou posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem. 

Nepeněžní příjem 

a)  u vlastníka (pronajímatele) jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém 

majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené 

vlastníkem (pronajímatelem), a to: 

1.  ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, pokud nepeněžním plněním 

jsou výdaje (náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb) a výdaje na dokončené 

technické zhodnocení, za podmínky, že o hodnotu technického zhodnocení nezvýšil 

vlastník (pronajímatel) vstupní cenu, ani nebylo v průběhu nájmu odpisováno 

nájemcem; toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek 

při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo 

znaleckým posudkem, 

2.  ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu nebo k písemnému zrušení 

souhlasu vlastníka s odpisováním doručenému nájemci, pokud nepeněžním plněním 

jsou výdaje na dokončené technické zhodnocení, které odpisoval nájemce se 

souhlasem vlastníka (pronajímatele); toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou 

cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v 

prvním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem, 

3.  ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení uvedeno do užívání, 

pokud o hodnotu technického zhodnocení vlastník (pronajímatel) zvýší vstupní 

(zůstatkovou) cenu; toto nepeněžní plnění se ocení ve výši výdajů (nákladů) 

vynaložených nájemcem, 

 b)  u veřejně prospěšného poplatníka, pokud se jedná o bezúplatný příjem, se ocení 

1.  ve výši 1 Kč v případě nabytí movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy a 

předmětu kulturní hodnoty, 

2.  ve výši ocenění převzatého od účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy 

účtovala, v případě bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými 

účetními jednotkami a 

3.  reprodukční pořizovací cenou podle právních předpisů upravujících účetnictví v 

ostatních případech. 

 (7) Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi 

nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, 

a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. 

Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných 

obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená podle 

právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Ustanovení věty první a druhé se 
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nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná 

výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nižší, než by byla 

cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident nebo člen 

obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo poplatník daně z 

příjmů fyzických osob. Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí 

a)  kapitálově spojené osoby, přitom 

1.  jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé 

osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více 

osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % 

hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo 

kapitálově spojenými, 

2.  jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé 

osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích 

právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního 

kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně 

osobami kapitálově spojenými, 

b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby 

1.  kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, 

2.  kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, 

tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se 

nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob, 

3.  ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou, 

4.  blízké, 

5.  které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení 

daňové ztráty. 

 Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období 

nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr 

měsíčních stavů. Účast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu a 

provádění kontroly za úplatu se nepovažuje za podílení se na kontrole. 

Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období nebo 

období, za něž je podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr měsíčních 

stavů. Účast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu a provádění kontroly za 

úplatu se nepovažuje za podílení se na kontrole. 

(8) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, z něhož se vychází pro 

zjištění základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni 

ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, ukončení nájmu nebo 

zahájení likvidace, se upraví 

a)  u poplatníků uvedených v § 17, kteří vedou účetnictví, o zůstatky vytvořených rezerv22a) 

a opravných položek, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích 

období a nákladů příštích období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v období 

likvidace,20) 

b)  u poplatníků uvedených v § 2 

1.  pokud vedou účetnictví, o zůstatky vytvořených rezerv22a) a opravných položek, 

záloh, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, pokud o 

částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů, 

výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů 

příštích období; avšak nájemné a úplata u finančního leasingu se do základu daně 

zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací 
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období do ukončení činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti a do 

ukončení nájmu, 

2. pokud vedou daňovou evidenci, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly 

zdanitelným příjmem [s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)] a 

hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh, o cenu nespotřebovaných zásob a 

o zůstatky vytvořených rezerv;22a) přitom úplata z finančního leasingu se do základu 

daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné 

zdaňovací období do ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, 

nebo do ukončení nájmu. Do základu daně se zahrne při dalším prodeji 

nespotřebovaných zásob již zahrnutých do základu daně pouze rozdíl, o který 

převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu 

nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně. Obdobně se postupuje u 

poplatníků, kteří měli příjmy z nájmu (§ 9) a kteří nevedou účetnictví, ale výdaje na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatňují nebo uplatňovali v prokázané výši, 

3.  v případech, kdy poplatník uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 nebo podle § 9 odst. 4, 

o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [s výjimkou 

pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)]. 

Stejným způsobem postupují poplatníci uvedení v § 2, pokud v průběhu zdaňovacího období 

přeruší činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§ 7) nebo nájem (§ 9), a 

činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§ 7) nebo nájem (§ 9) nezahájí do 

termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byly činnost, 

ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti,(§ 7) nebo nájem (§ 9) přerušeny. Stejným 

způsobem dále postupují poplatníci uvedení v § 2 při změně způsobu uplatňování výdajů 

podle § 24 na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 anebo při zahájení účtování, nebo při 

zahájení vedení daňové evidence nebo zahájení vedení záznamů o příjmech a výdajích. 

Stejným způsobem postupuje osoba spravující pozůstalost při skončení řízení o pozůstalosti. 

Základ daně (dílčí základ daně) se upraví za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu 

období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo; v tomto případě se má za to, 

že poplatník není v prodlení, jestliže podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději 

do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém ke 

změně uplatňování výdajů došlo. 

(9) U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se výsledek hospodaření neupravuje o oceňovací 

rozdíl ze změny reálné hodnoty podle zvláštního právního předpisu20) 

a)  cenného papíru s výjimkou směnek a s výjimkou uvedenou v § 23 odst. 4 písm. k), 

b)  derivátu a části majetku a dluhu zajištěného derivátem, 

c)  povinnosti vrátit cenný papír, který poplatník zcizil a do okamžiku ocenění jej nezískal 

zpět,. 

d)  finančního umístění a technických rezerv u poplatníků, kteří mají povolení k provozování 

pojišťovací nebo zajišťovací činnosti podle zvláštního právního předpisu. 

(10) Pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zvláštního 

předpisu,20) pokud zvláštní předpis nebo tento zákon nestanoví jinak anebo pokud nedochází 

ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem. 

 (11) U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) nemůže být základ daně nižší nebo daňová ztráta 

vyšší, než jaké by dosáhl z téže nebo podobné činnosti vykonávané za obdobných podmínek 

poplatník se sídlem či bydlištěm na území České republiky. Ke stanovení může být použito 

poměru zisku nebo ztráty k nákladům nebo hrubým příjmům u srovnatelných poplatníků nebo 

činností, srovnatelné výše obchodního rozpětí (provize) a jiných srovnatelných údajů. Rovněž 
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lze použít metody rozdělení celkových zisků nebo ztrát zřizovatele stálé provozovny jeho 

různým částem. 

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

§ 5 stanoveno jinak. 

  (13) Při vložení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, do 

obchodní korporace a při postoupení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen 

základ daně, s výjimkou pohledávky podle § 33a zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, je příjmem hodnota této pohledávky, a to i v případě, že se 

jedná o pohledávku postoupenou nebo pohledávku vloženou za cenu nižší, než je její hodnota. 

Pokud byla pohledávka postoupena za cenu vyšší, než je její hodnota, je příjmem tato vyšší 

cena. Při postoupení pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) je příjmem částka, za 

kterou byly pohledávky postoupeny. Toto ustanovení se nevztahuje na pohledávku vzniklou z 

titulu příjmu, který není předmětem daně, nebo je od daně osvobozen. 

  (14) Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u poplatníka s příjmy podle § 7 

lze hodnotu zásob a pohledávek, které poplatník evidoval v době zahájení vedení účetnictví, 

zahrnout do základu daně buď jednorázově v době zahájení vedení účetnictví nebo postupně 

po 9 následujících zdaňovacích období, počínaje zdaňovacím obdobím zahájení vedení 

účetnictví. Ukončí-li nebo přeruší-li poplatník činnost nebo ukončí-li vedení účetnictví, nebo 

vloží-li pohledávky nebo zásoby do obchodní korporace, anebo změní-li způsob uplatňování 

výdajů podle § 24 na uplatňování výdajů podle § 7 odst. 7 před uplynutím doby zahrnování 

zásob a pohledávek do základu daně, zvýší ve zdaňovacím období, ve kterém byla činnost 

přerušena nebo ukončena nebo ve kterém bylo ukončeno vedení účetnictví, nebo ve kterém 

vložil pohledávky nebo zásoby do obchodní korporace anebo ve kterém uplatňoval výdaje 

podle § 24 před změnou způsobu uplatňování výdajů podle § 7 odst. 7, základ daně o hodnotu 

zásob a pohledávek, které nezahrnul do základu daně. 

  (15) Do základu daně se zahrnuje i rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého 

koupí a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího 

sníženým o převzaté dluhy (dále jen „oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu“). 

Kladný oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu se zahrnuje do výdajů (nákladů) 

rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet měsíců v příslušném 

zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. Záporný oceňovací 

rozdíl při koupi obchodního závodu je částkou zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl 

mezi příjmy a výdaji rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet 

měsíců v příslušném zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, 

pokud nebyl ve stejné výši podle zvláštního právního předpisu20) součástí příjmů (výnosů). 

Neodepsanou část záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu je poplatník 

povinen zahrnout do základu daně při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného 

majetku nebo hmotného majetku; obdobně lze postupovat i u neodepsané části kladného 

oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu. Při postupném vyřazování majetku 

tvořícího koupený obchodní závod se oceňovací rozdíl nemění. Při pachtu obchodního 

závodu, jehož propachtovatel odpisoval oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu, může 

pachtýř na základě písemné smlouvy s propachtovatelem pokračovat v zahrnování tohoto 

oceňovacího rozdílu do základu daně obdobně po dobu trvání pachtu. Při fúzi nebo při 

převodu jmění na společníka nebo při rozdělení obchodní korporace, kdy rozdělovaná 

obchodní korporace zaniká, se neodepsaná část kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu 

při koupi obchodního závodu zahrne do základu daně zanikající obchodní korporace, pokud 

nebylo dohodnuto, že nástupnická obchodní korporace pokračuje v zahrnování do základu 

daně obdobně, jako by k přeměně nedošlo. Při rozdělení obchodní korporace, kdy 

rozdělovaná obchodní korporace zaniká a nástupnická obchodní korporace pokračuje v 
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zahrnování kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu do 

základu daně, může nástupnická obchodní korporace tento oceňovací rozdíl zahrnovat do 

základu daně pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Při 

rozdělení obchodní korporace, kdy rozdělovaná obchodní korporace nezaniká, je kladný nebo 

záporný oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu zahrnován do základu daně 

rozdělované obchodní korporace a do základu daně nástupnické obchodní korporace pouze v 

rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Kladný nebo záporný rozdíl 

mezi oceněním obchodního závodu nabytého koupí a souhrnem jeho individuálně 

přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill) se zahrnuje do základu 

daně obdobně jako oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu. 

 (16) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, vstupuje do 

základu daně příjem z prodeje a hodnota všech postupovaných dluhů. Jsou-li součástí prodeje 

obchodního závodu i zásoby uplatněné jako výdaj, zvýší se základ daně o rozdíl mezi 

hodnotou zásob a jejich cenou stanovenou při prodeji. Jedná-li se o plátce daně z přidané 

hodnoty, rozumí se pro účely tohoto ustanovení hodnotou dluhů, jedná-li se o zdanitelné 

plnění podléhající dani z přidané hodnoty se sníženou nebo základní sazbou, hodnota včetně 

daně z přidané hodnoty. Pro účely tohoto ustanovení se nepoužije ustanovení odstavce 13. 

  (17) Při nabytí majetku a dluhů poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 nebo stálou 

provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky vkladem, 

převodem obchodního závodu, fúzí obchodních korporací nebo rozdělením obchodní 

korporace od poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 nebo při přemístění majetku a dluhů ze 

zahraničí do stálé provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4 na 

území České republiky se pro přepočet hodnoty majetku a dluhů na české koruny použijí 

kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou ke dni převodu vlastnictví u 

majetku nabytého vkladem nebo převodem obchodního závodu nebo k rozhodnému dni u 

majetku nabytého fúzí obchodních korporací nebo rozdělením obchodní korporace od 

poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České 

republiky, a to bez přihlédnutí k oceňovacím rozdílům vyplývajícím z přecenění majetku a 

dluhů v souladu s právními předpisy příslušného státu (dále jen „přepočtená zahraniční 

cena“). Stejný kurs se použije pro přepočet hodnoty uplatněných odpisů, opravných položek, 

daňové ztráty, rezerv, odčitatelných položek a obdobných položek uplatněných podle 

příslušných právních předpisů v zahraničí vztahujících se k nabytému majetku a dluhům. 

Přepočtená zahraniční cena se použije také pro účely uvedené v § 24 odst. 11.  

 (18) U veřejně prospěšných poplatníků se při přechodu z vedení účetnictví na jednoduché 

účetnictví postupuje přiměřeně podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu. U těchto poplatníků se při 

přechodu z jednoduchého účetnictví na vedení účetnictví postupuje přiměřeně podle přílohy č. 

3 k tomuto zákonu.  

 (19) Výsledek hospodaření poplatníka, který na základě právních předpisů upravujících 

účetnictví využil možnost oceňovat finanční nástroj reálnou hodnotou do vlastního kapitálu 

bez ovlivnění výsledku hospodaření, se při realizaci tohoto finančního nástroje upraví o 

částku odpovídající změnám vlastního kapitálu souvisejícím s tímto finančním nástrojem od 

jeho pořízení do jeho realizace, pokud neovlivnily základ daně; to neplatí pro finanční nástroj, 

u kterého by byl příjem z jeho převodu osvobozen.  

 (20) V případech, kdy poplatník na základě právních předpisů upravujících účetnictví 

postupuje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího účetní výkaznictví 

leasingů140), se pro zjištění základu daně vychází z výsledku hospodaření, který by byl zjištěn, 

kdyby poplatník v těchto případech postupoval podle právních předpisů upravujících 

účetnictví účinných před 1. lednem 2018. 
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*** 

§ 24 

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

pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto 

zákonem a zvláštními předpisy5). Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze 

uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním 

předpisem20) některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost 

je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně 

náklady a výnosy. 

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také 

a) odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33), 

b) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2), s výjimkou uvedenou v písmenu c) 

a § 25, a to u 

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

jejich vyřazení, 

2. 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. 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 

předpisuChyba! Záložka není definována., 
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f) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem podle zvláštních právních 

předpisů21). Toto pojistné a příspěvek jsou u poplatníků, kteří vedou účetnictví, výdajem 

(nákladem), jen pokud byly zaplaceny, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po 

uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat 

podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu daňové přiznání v průběhu 

zdaňovacího období, jsou toto pojistné a příspěvek výdajem (nákladem) pouze tehdy, 

budou-li zaplaceny do termínu pro podání daňového přiznání. Toto pojistné a příspěvek 

zaplacené po uvedeném termínu jsou výdajem (nákladem) toho zdaňovacího období, ve 

kterém byly zaplaceny, pokud však již neovlivnily základ daně v předchozích 

zdaňovacích obdobích. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez 

provedení likvidace, pokud toto pojistné a příspěvek zaplatí za poplatníka zaniklého bez 

provedení likvidace, 

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

zvláštních předpisů, 

h) plnění v podobě 

1. nájemného podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou nájemného 

uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za); u pachtu obchodního závodu je výdajem pouze 

část pachtovného, která převyšuje účetní odpisy, 

2. úplaty u finančního leasingu za podmínky uvedené v odstavci 4; přitom u poplatníka, 

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

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

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

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

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

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

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) 

pouze u příjmů, které se zahrnují do základu daně, případně do samostatného základu 

daně, a to pouze v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku 

podle § 38f. Tento výdaj (náklad) se uplatní 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 a s, 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), 

                                                 
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. 
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2. pracovnělékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb v rozsahu 

stanoveném zvláštními předpisy23) a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, na lékařské 

prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy, 

3. provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným 

rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu132) a rekvalifikací 

zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanostChyba! 

Záložka není definována., pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele, 

4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na 

stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 

% ceny jednoho jídla za jednu směnu110), maximálně však do výše 70 % stravného 

vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 

hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost 

zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na 

stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, 

pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je 

zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního 

předpisu110a), bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za 

zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního 

právního předpisu23b). Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje 

i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných 

subjektů, 

5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 

zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon 

nestanoví jinak, 

k) výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu 

spolupracujících osob (§ 13) a společníků veřejných obchodních společností 

a komplementářů komanditních společností, a to maximálně ve výši podle zvláštních 

předpisů,5) pokud není dále stanoveno jinak, přitom 

1. na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné hmoty 

spotřebované silničním motorovým vozidlem zahrnutým v obchodním majetku 

poplatníka, pořizovaným na finanční leasing, v nájmu nebo užívaným na základě 

smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem 

vlastnického práva k tomuto vozidlu (s výjimkou uvedenou v bodě 4) a na nezbytné 

výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši, 

2. zvýšené stravovací výdaje (stravné)5b) při tuzemských pracovních cestách delších než 

12 hodin v kalendářním dnu, zahraniční stravné a kapesné při zahraničních 

pracovních cestách pro poplatníky s příjmy podle § 7, a to maximálně do výše náhrad 

vymezených pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a). Pravidelným pracovištěm pro 

poplatníky s příjmy podle § 7 se také rozumí sídlo podnikatele nebo místo výkonu 

jiné činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, 

3. na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do obchodního 

majetku poplatníka ve výši sazby základní náhrady, a to maximálně do výše sazby 

základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a), a náhrady výdajů 

za spotřebované pohonné hmoty.Chyba! Záložka není definována. Na dopravu 

                                                 
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. 
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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vlastním silničním motorovým vozidlem, které není zahrnuto do obchodního majetku 

poplatníka, ale v obchodním majetku poplatníka zahrnuto bylo, nebo bylo 

u poplatníka předmětem finančního leasingu a úplatu u finančního leasingu uplatnil 

(uplatňuje) jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a u silničního 

motorového vozidla užívaného na základě smlouvy o výpůjčce, s výjimkou smlouvy 

o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického 

práva k tomuto vozidlu, nebo smlouvy o výprose ve výši náhrady výdajů za 

spotřebované pohonné hmoty. Pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty 

lze použít ceny stanovené zvláštním právním předpisem vydaným pro účely 

poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v pracovním poměru5c), který je 

účinný v době konání cesty. Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit 

doklady o jejich nákupu. U nákladních automobilů a autobusů se použije sazba 

základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla, a to maximálně do výše 

sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a), 

4. na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního majetku 

poplatníka, pořizovaným na finanční leasing, 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. 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 

                                                 
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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část pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která byla 

předmětem přepočtu podle zákona č. 499/1990 Sb., vznikla do konce roku 1990 

a u níž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, sníženou o uplatněný odpis 

pohledávky,22b) lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

buď jednorázově, nebo postupně s výjimkou pohledávek, které byly nabyty 

postoupením nebo vkladem. Neuhrazenou část pohledávky za dlužníkem se sídlem 

nebo bydlištěm v zahraničí, která nebyla předmětem přepočtu podle zákona 

č. 499/1990 Sb., nebo nepodléhala ustanovení tohoto odstavce, avšak podléhala 

režimu financování vývozu v rámci dokončení pohledávek na vládní úvěry podle 

přílohy č. 2 usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 192/1991 lze 

uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů buď jednorázově, 

nebo postupně, s výjimkou pohledávek, které byly nabyty postoupením nebo vkladem. 

Toto ustanovení se nepoužije, pokud účetní hodnota pohledávky nebo pořizovací cena 

pohledávky nabyté postoupením byla již odepsána na vrub výsledku hospodaření. 

U poplatníků, kteří přešli z vedení daňové evidence na vedení účetnictví, se postupuje 

obdobně, 

z) majetek, s výjimkou hmotného majetku podle § 26 odst. 2, dále poskytnuté služby 

a zásoby, pokud jsou vydány jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na 

transformaci družstev podle zvláštních předpisů,2) vypořádacího podílu na majetku 

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. 
1a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 
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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. 
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Nabývací cena podílu na obchodní korporaci se dále snižuje o příjmy plynoucí členovi 

obchodní korporace při snížení základního kapitálu, s výjimkou příjmů podléhajících 

zvláštní sazbě daně podle § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3 nebo § 36 odst. 2 a u společníka 

společnosti s ručením omezeným i o vrácený příplatek vložený společníkem mimo 

základní kapitál. Nabývací cena se snižuje o ty části, které již byly uplatněny jako výdaje 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo které snížily základ daně pro daň vybíranou 

srážkou podle zvláštní sazby daně. 

(8) Při prodeji obchodního závodu se nepoužijí ustanovení odstavce 2, která omezují 

uplatnění výdajů (nákladů) výší souvisejících příjmů u jednotlivě prodávaných majetků. 

(9) U pohledávky nabyté při přeměně131), nebyla-li nikdy součástí podrozvahových účtů 

zanikající nebo rozdělované obchodní korporace, pokračuje nástupnická obchodní korporace 

v odpisu pohledávky22b) nebo v tvorbě opravné položky,22a) jako by ke změně v osobě věřitele 

nedošlo, a to maximálně do výše, v jaké by mohla uplatnit odpis nebo tvorbu opravné položky 

zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace. 

(10)  Za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, 

blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, 

sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo 

stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně 

mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. Výše škody musí být 

doložena posudkem pojišťovny, a to i v případě, že poplatník není pojištěn, nebo posudkem 

soudního znalce. 

(11)  Při prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního 

právního předpisu20), nebo obdobného právního předpisu v zahraničí a byl nabyt vkladem, při 

přeměně, při převodu obchodního závodu podle § 23a, při fúzi obchodních společností nebo 

při rozdělení obchodní společnosti podle § 23c, lze související výdaj (náklad) na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů uplatnit jen do výše jeho hodnoty evidované v účetnictví nebo 

v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící obchodní 

korporace před oceněním tohoto majetku reálnou hodnotou. Hodnotu majetku evidovanou 

v účetnictví nebo v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo 

u převádějící obchodní korporace lze zvýšit o případné opravné položky vytvořené 

k uvedenému majetku, jejichž tvorba nebyla u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo 

u převádějící obchodní korporace pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak. Obdobně se postupuje při 

vyřazení majetku z důvodu spotřeby. Takto stanovený výdaj (náklad) se použije i při 

následném vkladu, následné přeměně,131) převodu obchodního závodu podle § 23a nebo fúzi 

obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti. 

(12)  Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, pokud 

neuplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, je výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

a) součet zůstatkových cen hmotného majetku, 

b) součet zůstatkových cen nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka do 31. 

prosince 2000, který může být odpisován, 

c) hodnota peněžních prostředků a cenin, 

d) hodnota finančního majetku, 

e) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování, 

f) pořizovací cena pozemku, 

g) hodnota pohledávky, jejíž úhrada by nebyla zdanitelným příjmem, 
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h) úplata u finančního leasingu zaplacená uživatelem, která převyšuje poměrnou část úplaty 

uznané jako daňový výdaj podle odstavce 2 písm. h), přechází-li smlouva o finančním 

leasingu na kupujícího, 

i) hodnota dluhů, jejichž úhrada by byla výdajem. 

(13)  Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely odstavce 12 

hodnotou dluhů hodnota bez daně z přidané hodnoty, byl-li uplatněn odpočet daně z přidané 

hodnoty na vstupu. U pohledávek, jejichž úhrada by byla zdanitelným příjmem, je výdajem 

daň z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu. 

Úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejich částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) 

podle ostatních ustanovení tohoto zákona, je možné u poplatníků, jejichž hlavním předmětem 

činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uznat jako daňový výdaj (náklad) až do 

výše úhrnu zisků z jiných pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek v daném 

zdaňovacím období. Ziskem z pohledávky v daném zdaňovacím období se pro účely tohoto 

ustanovení rozumí úhrn příjmů plynoucích v daném zdaňovacím období z úhrad pohledávky 

dlužníkem nebo postupníkem při následném postoupení pohledávky zvýšený o vytvořenou 

opravnou položku nebo rezervu (její část) podle zvláštního zákona22a) ve výši převyšující 

pořizovací cenu20) pohledávky sníženou o částky úhrad pohledávky dlužníkem plynoucí 

v předchozích zdaňovacích obdobích a o části pořizovací ceny pohledávky odepsané 

v předchozích zdaňovacích obdobích. Pro účely výpočtu zisku z pohledávky nelze pořizovací 

cenu pohledávky snížit o částku vyšší, než je pořizovací cena pohledávky. Pokud celkový 

úhrn pořizovacích cen nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle 

ustanovení tohoto zákona, je za zdaňovací období vyšší než celkový úhrn zisků z jiných 

pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek, lze tento rozdíl u poplatníků, jejichž 

hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uplatnit jako výdaj 

(náklad) nejdéle ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za 

něž je podáváno daňové přiznání, a to v jednotlivých obdobích maximálně ve výši částky, 

o kterou úhrn zisků z pohledávek v rámci tohoto stejného souboru pohledávek převýší úhrn 

pořizovacích cen pohledávek nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle 

ustanovení tohoto zákona. Za poplatníky, jejichž hlavním předmětem činnosti je nákup, 

prodej a vymáhání pohledávek, se pro účely tohoto zákona považují poplatníci, u nichž 

alespoň 80 % veškerých příjmů (výnosů) tvoří příjmy (výnosy) plynoucí v souvislosti 

s nákupem, prodejem, držbou a vymáháním nakoupených pohledávek. Souborem pohledávek 

se pro účely tohoto ustanovení rozumí soubor pohledávek nakoupený poplatníkem od jedné 

osoby v jednom zdaňovacím období. Toto ustanovení se použije obdobně pro období, za něž 

je podáváno daňové přiznání. 

*** 

§ 36  

Zvláštní sazba daně  
 

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

s výjimkou stálé provozovny (§ 22 odst. 2 a 3) a s výjimkou ustanovení odstavce 5, činí  

a) 15 %, a to  

1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 6, 8, 12 až 14, 

s výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2 písm. e),  

2. z příjmů z nájemného movité věci nebo její části umístěné na území České republiky,  
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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; 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,  

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), 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,  

                                                 
35a) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 
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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 hazardní hry,  

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,  
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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,  

q) 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 

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.  
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(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) Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy 

uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy 

vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň.  

(8) Zahrne-li do daňového přiznání poplatník, který není daňovým rezidentem České 

republiky a který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího 

Evropský hospodářský prostor, veškeré příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b), c), 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.  

K části třetí návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020 

§ 6 

Rezervy v pojišťovnictví 

(1) Rezervou v pojišťovnictví, která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů, je technická rezerva s výjimkou jiné technické rezervy vytvořená podle 

právních předpisů upravujících účetnictví ve výši, ve které je zaúčtována podle těchto 

právních předpisů. 

(2) U poplatníka se sídlem mimo území České republiky je tvorba technických rezerv 

výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů maximálně do výše, kterou by 

mohl uplatnit poplatník se sídlem na území České republiky. 
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§ 6 

Rezervy v pojišťovnictví 

(1) Rezervami v pojišťovnictví se pro účely daní z příjmů rozumí technické rezervy 

vytvořené podle zákona upravujícího pojišťovnictví. 

(2) U poplatníka se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu 

tvořícího Evropský hospodářský prostor než Česká republika, který provozuje 

pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území České republiky, se rezervami 

v pojišťovnictví pro účely daní z příjmů rozumí technické rezervy k vyrovnání závazků 

z této činnosti vytvořené v souladu s právními předpisy státu jeho sídla, které upravují 

přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon v souladu s předpisem Evropské 

unie27). 

(3) U poplatníka se sídlem na území státu, který není členským státem Evropské 

unie ani státem tvořícím Evropský hospodářský prostor a se kterým má Česká 

republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující tvorbu a výši technických rezerv 

v pojišťovací a zajišťovací činnosti, která je prováděna, provozujícího pojišťovací nebo 

zajišťovací činnost na území České republiky se rezervami v pojišťovnictví pro účely 

daní z příjmů rozumí technické rezervy k vyrovnání závazků z této činnosti vytvořené 

v souladu s touto mezinárodní smlouvou. 

(4) Upravenými rezervami v pojišťovnictví se pro účely daní z příjmů rozumí 

rezervy v pojišťovnictví 

a) snížené o částky vymahatelné ze zajišťovacích smluv podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie28) a 

b) zvýšené o zůstatek odložených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy podle 

právních předpisů upravujících účetnictví. 

(5) Přírůstkem rezerv v pojišťovnictví se rozumí kladný rozdíl mezi výší 

upravených rezerv v  pojišťovnictví na konci zdaňovacího období a výší upravených 

rezerv v pojišťovnictví na začátku zdaňovacího období. 

(6) Úbytkem rezerv v pojišťovnictví se rozumí záporný rozdíl mezi výší upravených 

rezerv v pojišťovnictví na konci zdaňovacího období a výší upravených rezerv 

v pojišťovnictví na začátku zdaňovacího období. 

(7) Pro účely určení přírůstku rezerv v pojišťovnictví a úbytku rezerv 

v pojišťovnictví se za zdaňovací období považuje i období, za které se podává daňové 

přiznání. 

(8) Rezervami v pojišťovnictví pro účely daní z příjmů nejsou technické rezervy 

k vyrovnání závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti provozované ve státě, se 

kterým má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující zamezení 

dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna a podle které se dvojí zdanění 

příjmů vylučuje metodou vynětí. 

                                                 
27) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu 

k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), v platném znění. 
28) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti 

a jejím výkonu (Solventnost II), v platném znění.“. 
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K části čtvrté návrhu zákona 

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

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020 

§ 70 

Sazby daně z lihu 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Kód 

nomenklatury 
Text Sazba daně 

2207 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod 

kódem nomenklatury 2207 

28 500 Kč 32 250 Kč/hl 

etanolu 

2208  líh obsažený ve výrobcích uvedených pod 

kódem nomenklatury 2208 s výjimkou 

ovocných destilátů z pěstitelského pálení 

v množství do 30 l etanolu pro jednoho 

pěstitele za jedno výrobní období podle 

zákona o lihu49) 

28 500 Kč 32 250 Kč/hl 

etanolu 

líh obsažený v ovocných destilátech 

z pěstitelského pálení v množství do 30 

l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno 

výrobní období podle zákona o lihu49) 

14 300 Kč 16 200 Kč/hl 

etanolu 

ostatní líh obsažený ve výrobcích uvedených pod 

ostatními kódy nomenklatury 

28 500 Kč 32 250 Kč/hl 

etanolu 

 (2) Sazba daně z lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení 

v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období se použije pouze 

v případě, že pěstitel splňuje podmínky stanovené zákonem o lihu49) a zároveň jsou dodrženy 

ostatní podmínky provozování pěstitelského pálení podle zákona o lihu49). 

*** 

§ 104 

Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text Sazba daně 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 30 % 1,46 Kč 1,61 Kč/kus celkem nejméně však 2,63 

Kč 2,90 Kč/kus 

doutníky, cigarillos  1,71 Kč 1,88 Kč/kus  

tabák ke kouření  2 236 Kč 2 460 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 2,236 Kč 

2,46 Kč/g. 

(2) Daň ze zahřívaných tabákových výrobků se vypočte jako součin základu daně a sazby 

daně ze zahřívaných tabákových výrobků. 

49) § 2 odst. 1 písm. o) a § 4 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.  
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K části páté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020 

Položka 120 

 

 a) Přijetí návrhu na zahájení řízení 

     o povolení vkladu do katastru nemovitostí     Kč       1   000  Kč       2   000 

 b) Přijetí návrhů na zahájení řízení 

     o povolení vkladu do katastru nemovitostí 

     na základě listin, které souvisejí 

     s výstavbou veřejně prospěšné stavby 

     pro zneškodňování odpadu, zásobování 

     vodou, odvádění odpadních vod a jejich 

     čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné 

     školství, veřejnou správu a obdobné 

     veřejné účely                                                  Kč       1   000  Kč       2   000 

                                                                           za každý návrh 

                                            nejvýše v úhrnu       Kč      10   000  Kč      20   000 

 c) Přijetí úplného znění prohlášení 

     o rozdělení práva k domu a pozemku 

     na vlastnické právo k jednotkám 

     k uložení do sbírky listin 

     nebo přijetí dohody spoluvlastníků 

     o správě nemovité věci k uložení  

     do sbírky listin                                               Kč        500  Kč       1   000 

 

Osvobození  

  

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené 

výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové 

péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany 

přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69), je od poplatků podle této položky 

osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu 

kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68), je od poplatků 

podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče. 

  

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské 

společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví 

a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory 

činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, 

charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská 

matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem 

nemovitého majetku z vlastnictví České republiky. 
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3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení 

o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového 

prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný,70) a přijetí návrhu 

na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu 

příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty 

a nebytovými prostory. 

  

4. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení 

o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje 

nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle 

zvláštního právního předpisu.71) 

  

5. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení 

o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle 

zvláštního právního předpisu.29) 

 

Poznámka  

Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního 

právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány. 

 

K části šesté návrhu zákona 

Platné znění části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020 a 

s vyznačením změn a doplnění účinných k 1. lednu 2021i  

§ 8 

Osvobození od daně 

(1) Od daně je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý 

a) pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách uvedený pod kódy 

nomenklatury 2711 11 a 2711 21, 

b)  k výrobě elektřiny, 

c)  pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech s minimální stanovenou 

účinností podle zvláštního právního předpisu, pokud je teplo z kombinované výroby 

elektřiny a tepla dodáváno domácnostem, 

d)  jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území; toto osvobození se netýká 

plynu použitého jako pohonná hmota pro soukromá rekreační plavidla vymezená 

v zákoně o spotřebních daních7), 

e)  v metalurgických procesech, 

f)  k mineralogickým postupům, nebo 

g)  k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití 

vzniká technologické teplo. 

(2) Nabýt plyn osvobozený od daně podle odstavce 1 písm. b) až g) jinak než výrobou 

může pouze konečný spotřebitel, který je držitelem povolení k nabytí plynu osvobozeného 

od daně. 

                                                 
i Zákon č. 382/2015 Sb. 
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(3) Plyn nabytý prostřednictvím plynárenského zařízení6) je podle odstavce 1 písm. b) 

až g) osvobozen pouze tehdy, pokud je odebrán prostřednictvím plynárenského zařízení6) 

do odběrného místa8) vybaveného měřidlem, jehož typ a výrobní číslo je uvedeno v povolení 

k nabytí plynu osvobozeného od daně. 

(4) Od daně je osvobozen plyn použitý při výrobě nebo zpracování plynu a výrobků, 

které jsou předmětem daně z minerálních olejů9) a daně z pevných paliv v prostorách podniku, 

ve kterém byl tento plyn vyroben. Toto osvobození od daně se však nevztahuje na spotřebu 

plynu pro účely nesouvisející s výrobou nebo zpracováním uvedených výrobků, zejména 

pak pro pohon vozidel. 

(5) Od daně je osvobozen plyn maximálně do výše technicky zdůvodněných skutečných 

ztrát při dopravě a skladování. Správce daně je oprávněn posoudit, zda vzniklé ztráty plynu 

odpovídají charakteru činnosti plátce daně a obvyklé výši ztrát jiných plátců daně při stejné 

nebo obdobné činnosti, a o zjištěný rozdíl upravit základ daně. 

(6) Od daně je osvobozen plyn, který se v okamžiku vstupu na daňové území nachází 

v běžných nádržích motorových dopravních prostředků, pracovních strojů, klimatizačních, 

chladírenských a jiných podobných zařízení a slouží k jejich vlastnímu pohonu a provozu. 

Běžnou nádrží se pro účely této části rozumí nádrž, která umožňuje přímé použití plynu. 

 (7) Od daně je osvobozen bioplyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý pro 

pohon motorů uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29. 

6) § 2 odst. 2 písm. b) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb. 
7) § 49 odst. 11 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.  
8) § 2 odst. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. 
9) Zákon č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

K části sedmé návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020 

4 

Sazba daně 

Sazba daně z hazardních her činí 

a) 23 30 % pro dílčí základ daně z loterií,  

b) 23 25 % pro dílčí základ daně z kursových sázek, 

c) 23 25 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her, 

d) 23 30 % pro dílčí základ daně z bing, 

e) 35 % pro dílčí základ daně z technických her, 

f) 23 30 % pro dílčí základ daně z živých her, 

g) 23 25 % pro dílčí základ daně z tombol a 

h) 23 25 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu. 
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