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PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 

VII. volební období
 

 

1056/0

Návrh poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera, Jiřího Skalického
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů



N á v r h 

 

ZÁKON   
ze dne ……………2017, 

 

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Změna zákona o daních z příjmů 

Čl. I 

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona 

č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., 

zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 

Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona 

č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., 

zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 

Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona 

č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., 

zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného  

pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., 

zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 

Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona 

č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., 

zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 

Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona 

č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., 

zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., 

zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., 436/2004 Sb., 

zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 

Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 

 /2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona 

č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., 

zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 

Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 

267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., 

zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., 

zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 

Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 

326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., 

zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 

119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., 

zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 

Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 

470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., 

zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 

Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 



160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 

344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 

Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 

127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 

zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 

Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 271/2016 Sb., a zákona č. 454/2016 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 15 odst. 1 větě čtvrté se text „2 000 Kč a” nahrazuje textem „3 000 Kč,”. 

 

2. V § 15 odst. 1 se na konci textu věty čtvrté doplňují slova „a hodnota jednoho odběru 

krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených 

s odběrem, se oceňuje částkou 20 000 Kč”.  

 

 

Čl. II 

 

Přechodné ustanovení 

 

Ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se poprvé použije pro zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém tento 

zákon nabyl účinnosti. 

 

 

Čl. III 

 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Obecná část 

 

Zhodnocení platné právní úpravy 

Podle platné právní úpravy se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích  složek  dárce,  

kterému  nebyla poskytnuta finanční úhrada  výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích 

složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady 

prokázaných cestovních  nákladů  spojených  s  odběrem,  oceňuje  částkou 2 000 Kč. To v 

současných podmínkách není dostatečné.  

Principy navrhované právní úpravy 

 

Daňové zvýhodnění dárců krve bylo do dnešní podoby upraveno novelizací v podobě zákona 

316/1996 Sb., ze dne 13. prosince 1996, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Již v roce 1996, tedy před 

dvaceti lety, byl odběr krve oceněn částkou 2 000 Kč (průměrná hrubá měsíční mzda tehdy 

činila 9 825 Kč).  

Je zřejmé, že v současné ekonomické situaci už výše této částky nemůže působit motivačně, a 

tak se navrhuje její zvýšení na jedenapůlnásobek, tedy na 3 000 Kč. V této souvislosti je 

vhodné uvést, že počet dárců krve v nemocničních zařízeních transfúzní služby (cca 270 tis.) 

nedosahuje doporučeného počtu WHO (4-5 % populace). 

Nejde o jedinou změnu, kterou předkladatelé navrhují. V případě odběru krvetvorných buněk 

se jeho hodnota oceňuje částkou 20 000 Kč.  

Znění návrhu bylo konzultováno s představiteli Českého červeného kříže, Českého národního 

registru dárců kostní dřeně a Českého registru dárců krvetvorných buněk. 

Nároky na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí 

Nároky na veřejné rozpočty vzniklé v důsledku přijetí tohoto návrhu je s ohledem na podstatu 

věci velmi nesnadné kvantifikovat, v žádném případě je však – s ohledem na současný počet 

odběrů krve i jeho případné žádoucí navýšení – nelze považovat za výrazně zasahující do 

daňových příjmů. Vláda ve svém stanovisku k návrhu zákona, který sledoval obdobný cíl 

(sněmovní tisk č. 848), hovoří o částce cca 96 milionů Kč; vzhledem ke skutečnosti, že na 

rozdíl od sněmovního tisku č. 848 není součástí tohoto návrhu zákona bonifikace osob, které 

se zapíší do evidence dárců krvetvorných buněk, je nutné předpokládat, že půjde o částku 

výrazně nižší, maximálně v řádu desítek milionů korun. Závěrem je nutné připomenout, že 

částka 2 000 Kč (respektive 3 000 Kč a jejich násobků v případě více odběrů) a další částky, 

které tento návrh zavádí, se odečítají od daňového základu, nikoli od výsledné daně.  

Soulad s ústavním pořádkem ČR a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR 

Předložený návrh není v rozporu s ústavním pořádkem ani s mezinárodními smlouvami podle  



čl. 10 Ústavy ČR.  

Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila s návrhem 

zákona souhlas již v prvém čtení 

 

S ohledem na nekontroverznost a jednoduchost předložené úpravy (a skutečnost, že již byla 

předjednána) se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v 

prvém čtení v režimu podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. 

 

Zvláštní část 

K čl. I bodu 1 

Hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek se nově oceňuje částkou 3 000 Kč. 

K čl. I bodu 2 

Hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních 

nákladů spojených s odběrem, se výslovně oceňuje částkou 20 000 Kč 

K čl. II 

K vyloučení případných pochybností je obsahem předložené novely také přechodné 

ustanovení. 

K čl. III 

Účinnost zákona se navrhuje stanovit prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení. 

 

V Praze dne 14. března 2017 

 

Věra Kovářová v. r. 

Leoš Heger v. r. 

Jiří Skalický v. r. 

Nina Nováková v. r. 

Jiří Koubek v. r.  

Gabriela Pecková v. r. 

Kristýna Zelienková v. r. 

Jaroslav Lobkowicz v. r. 

František Laudát v. r. 

Rom Kostřica v. r. 

Zdeněk Bezecný v. r. 

Václav Horáček v. r. 



Miroslav Kalousek v. r. 

Herbert Pavera v. r. 

Petr Gazdík v. r. 

Marek Ženíšek v. r. 

Helena Langšádlová v. r. 

Markéta Pekarová Adamová v. r. 

 

 

 



 



Platné znění ustanovení § 15 odst. 1 s vyznačenými změnami: 

 

„(1) Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, 

krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České 

republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního 

zákona,
14e)

 a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na 

policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, 

na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro 

registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám 

a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České 

republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení 

a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů 

živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České 

republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního 

důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči 

jiné osoby podle zvláštního právního předpisu
4j)

, na zdravotnické prostředky
 114)

 nejvýše do 

částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona 

upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky 

nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání 

a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období 

přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u 

bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na 

území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. V 

úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Jako bezúplatné plnění na zdravotnické 

účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla 

poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle 

zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných 

cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 2000 Kč a 3000 Kč, hodnota 

odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč a hodnota jednoho odběru 

krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s 

odběrem, se oceňuje částkou 20 000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro 

bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm 

na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský 

prostor než České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění 

splňují podmínky stanovené tímto zákonem. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze 

společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.  
 


