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Návrh ZÁKONA
ze dne ………..2018
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., zákona č. 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.
357/2005 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., zákona č. 271/2016 Sb.,
zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 246/2017
Sb. a zákona č. 254/2017 Sb. se mění takto:
1. V § 6 odst. 13 zní:
"Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2
základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika
neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu
v zahraničí. Je-li činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, vykonávaná ve státě,
s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění a daň je dle smlouvy
odváděna ve státě, kde má zaměstnavatel sídlo, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2
základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě; tento příjem lze
snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu
o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou
povinnost v tuzemsku podle § 38f v bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se
musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do základu daně. Je-li činnost,
ze které plyne příjem ze závislé činnosti, vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika
uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění a daň je dle smlouvy odváděna ve státě, kde
má zaměstnanec trvalý pobyt, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho
příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě, snížený o povinné pojistné z tohoto
příjmu odvedené v tomto státě.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
Ustanovení § 6 odst. 13 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 dnem jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu
Současná právní úprava zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, neřeší jednoznačně problematiku zcela ojedinělého zdanění příjmů ze závislé
činnosti plynoucí ze zdrojů v zahraničí, kdy podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění má
být daň odváděna zaměstnancem ve státě, kde má bydliště. Jedná se o smlouvu
s Nizozemským královstvím z roku 1974, která v čl. 16 odst. 3 uvádí, že „Odměny, které
osoba mající bydliště v jednom z obou států pobírá z důvodu zaměstnání vykonávaného na
palubě lodi nebo letadla používaných v mezinárodní dopravě nebo na palubě člunu
používaného ve vnitrozemské vodní dopravě, podléhají bez ohledu na předchozí ustanovení
tohoto článku zdanění pouze v tomto státě.“. Ruší také navýšení příjmů ze závislé činnosti
plynoucí ze zdrojů v zahraničí o povinné pojistné dle § 6 odst. 12, které platí pro příjmy ze
závislé činnosti v tuzemsku (tzv. superhrubá mzda). Zaměstnavatelé v zahraničí odvádějí tyto
částky pojistného v úrovni zcela odlišné od výše odváděné ČR. Česká republika je jedinou
zemí světa, která si stanovila v roce 2008, že základem daně je superhrubá mzda. Ve všech
ostatních státech je základem daně z příjmů ze závislé činnosti hrubý příjem.
Cíl návrhu
Předkládaný návrh změny zákona o daních z příjmů reaguje na současnou situaci
českých lodníků zaměstnaných na palubách lodí v mezinárodní vnitrozemské přepravě u
zaměstnavatelů v Nizozemském království. V rámci automatické výměny informací mezi
finančními správami zemí EU začala Finanční správa ČR v září 2016 vymáhat po těchto
lodnících zaměstnaných v Nizozemí doplacení daní za tři roky zpětně a to včetně sankcí.
Lodníci přitom byli do té doby jak nizozemskou, tak i českou stranou ujišťováni, že daně platí
v místě, kde sídlí jejich zaměstnavatel.
V současné době jim byly již vyměřeny Finanční správou ČR daně za roky 2013 až
2017 a jsou požadovány zálohy na daň za rok 2018. Řada z nich se dostala do velmi svízelné
až likvidační situace, kdy mají platit částky vč. sankcí v průměru ve výši 600 až 800 tis. Kč.
Mnozí mají rodiny, manželky na mateřské dovolené, hypotéky. Většina z nich pobírá v
Nizozemí minimální mzdu a jsou zde zdaňováni nejnižší sazbou v rámci jinak vysoce
progresivního zdanění. V ČR je zdanění pro většinu zaměstnanců proporcionální, avšak nikoli
z hrubé mzdy, ale ze mzdy navýšené o obojí pojistné ve výši 34 % hrubé mzdy, placené
zaměstnavatelem. Po přepočtu nevýhodným kurzem k euru tak lodníci platí v ČR
několikanásobně vyšší daně než v Nizozemí.
Důvodem tohoto přístupu je Smlouva o zamezení dvojího zdanění z roku 1974
uzavřená mezi tehdejší ČSSR a Nizozemským královstvím. Ta v čl. 16 odst. 3 uvádí výjimku
pro placení daní ze závislé činnosti mj. pro profesi lodníků ve vnitrozemské dopravě dle místa
jejich bydliště, tj. v ČR. Přitom se všemi zeměmi EU má Česká republika uzavřenu smlouvu o
zamezení dvojího zdanění a v případě příjmů ze závislé činnosti jsou zdaňovány v zemi, v níž
má sídlo zaměstnavatel.
Zástupci českých lodníků v září 2016 jednali na Ministerstvu financí ČR, kde byli
ujištěni, že si mohou žádat o vrácení zaplacených daní v Nizozemí. Jsou to však jen další
náklady, které musí lodníci vynaložit na právníky a daňové poradce, neboť komunikace s
Finanční správou v Nizozemí je obtížná.
Finanční správa v Nizozemí není schopna oddělit daně a sociální pojistné, které vybírá
současně, takže od podzimu 2016 jsou lodníci dvakrát zdaněni, v Nizozemí a v ČR. Pokud
některý lodník dostane z Nizozemí vratku daně zpět, je několikanásobně nižší než daň

doměřená v ČR. V řadě případů je snad omylem vráceno i sociální pojistné, takže český
lodník zůstane v Nizozemí důchodově nepojištěn. Správa sociálního zabezpečení v ČR tak po
nich žádá doplacení pojistného zpětně. Jedná se o další likvidační částky.
V roce 2017 byli lodníci, byť jsou zaměstnanci, vyzýváni Finanční správou v
Nizozemí k podání daňového přiznání za rok 2015, a to přesto, že doložili daňové domicily
v ČR a mají tak odvádět daně v ČR. Lze se jen domnívat, že se jedná o tzv. negativní daň, tj.
daňovou úlevu, která jim byla poskytována Finanční správou v Nizozemí prostřednictvím
jejich zaměstnavatelů. Ve skutečnosti tuto negativní daň mnozí ani od svých zaměstnavatelů
neobdrželi.
Lodníci považují za diskriminační, že pouze jejich profese je oproti jiným
znevýhodněna tím, že musí platit daně v ČR, pokud jsou zaměstnáni v Nizozemí. Jsou
přesvědčeni, že je do této více než obtížné situace dostala Smlouva o zamezení dvojího
zdanění z roku 1974, která nereflektuje nové podmínky 21. století, tj. otevřený pracovní trh, a
je pro české lodníky jednoznačně diskriminující. Podobnou smlouvu s Nizozemím má rovněž
řada jiných východoevropských zemí, avšak např. Slovensko toleruje podání nulového
daňového přiznání.
Předkládaný návrh zákona by v případě přijetí řešil stávající velmi svízelnou situaci
cca 500 občanů ČR a jejich rodin. Cílem je také snížit přímé a nepřímé administrativní
náklady, tj. na straně správců daně i dotčených poplatníků.
Dopady návrhu na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí
V současné době dle údajů z ADIS je za každé zdaňovací období od roku 2013
vybíráno v případě lodníků zaměstnaných v NL cca 20 mil. Kč. Návrhem se sice sníží tyto
daňové výnosy cca o polovinu, avšak na výdajové straně se ušetří nejen snížením přímých
administrativních nákladů, ale také za sociální dávky vyplácené Úřadem práce
nezaměstnaným lodníkům.
Celkově tedy bude mít předkládaný návrh zákona zanedbatelný rozpočtový dopad. Lze
konstatovat, že i vybíraná částka v současnosti je z pohledu veřejných rozpočtů zanedbatelná.
Podle teorie elasticity peněz Česká republika ani v dřívějším období o daně nepřišla, neboť
vyšší příjmy lodníků byly v případě jejich spotřeby odváděny plátci formou nepřímých daní,
zejména DPH.
Soulad s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR
Předkládaný návrh zákona není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, ani
neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána.
Soulad s právem Evropské unie
Předkládaný návrh zákona není v rozporu s předpisy Evropské unie.
Zhodnocení dalších dopadů
Předkládaný návrh zákona zmírní velmi tvrdý daňový dopad na poplatníky, kteří byli
celá léta ujišťováni ze strany správců daně, že daně mají platit v zemi, kde sídlí jejich
zaměstnavatel. Jedná se o zcela ojedinělé znění smlouvy o zamezení dvojího zdanění v rámci
zemí EU, která diskriminuje jednu profesní skupinu zaměstnanců zpravidla se základním
vzděláním. Naproti tomu je umožněno vysokopříjmovým občanům nezdaňovat své příjmy
např. ze získaných úroků z korunových dluhopisů. Spravedlnost daňové soustavy, což je jeden
ze základních atributů jejího správného nastavení, je tak porušena. Návrh zákona pozitivně
zasahuje do sociální oblasti. Nepřináší žádné negativní dopady na životní prostředí a jeho

ochranu, nezasahuje do ochrany soukromí a osobních údajů, nevytváří korupční rizika. Nemá
žádné dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
Odůvodnění návrhu na vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou v prvém čtení
Navrhuje se, aby Poslanecká sněmovna schválila navrhovaný zákon podle § 90 odst. 2 zákona
č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny již v prvním čtení, protože řešení
problému vysokého počtu našich občanů zatížených likvidační výší daně je vysoce aktuální.

Zvláštní část
K čl. I
Úprava se vztahuje na příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí a rozlišuje
nikoli dvě, ale nově tři kategorie.
Za prvé jsou to státy, s nimiž není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění.
Přístup ke zdanění poplatníků v ČR zůstává zachován, avšak základ daně představuje příjmy
ze zahraničí, které se nově nenavyšují o pojistné ve výši 34 % hrubé mzdy.
Za druhé jsou to státy, s nimiž je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, podle
níž jsou daně ze závislé činnosti příjmem státu, kde má sídlo zaměstnavatel. Přístup zůstává
zachován, avšak příjmy ze zahraničí se obdobně jako v prvním případě, nenavyšují o pojistné
ve výši 34 % hrubé mzdy.
Za třetí jsou to státy, s nimiž je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, podle
níž jsou ve zcela ojedinělém výjimečném případě daně ze závislé činnosti vztahující se
k profesi příjmem státu, kde má zaměstnanec bydliště (v tomto konkrétním případě v ČR).
Navrhuje se, aby se takové příjmy ze zahraničí nenavyšovaly o pojistné ve výši 34 % hrubé
mzdy a naopak se snížily o pojistné sociální a zdravotní, které zaměstnavatel odvádí z hrubé
mzdy zaměstnance.
K čl. II a III
Účinnost předkládaného návrhu zákona je navrhována ke dni vyhlášení. Nová úprava
by se tak vztahovala na zdaňovací období roku 2018.
V Praze dne 25. ledna 2018
Předkladatel:
Jaroslav Foldyna, v.r.

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn
586/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o daních z příjmů

§6
Příjmy ze závislé činnosti
(1) Příjmy ze závislé činnosti jsou
a) plnění v podobě
1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a
obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů
plátce,
2. funkčního požitku,
b) příjmy za práci
1. člena družstva,
2. společníka společnosti s ručením omezeným,
3. komanditisty komanditní společnosti,
c) odměny
1. člena orgánu právnické osoby,
2. likvidátora,
d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které
plynou příjmy podle písmen a) až c), bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník
vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, nebo od plátce, u kterého poplatník tuto
činnost nevykonává.
(2) Poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále označen jako "zaměstnanec", plátce příjmu
jako "zaměstnavatel". Zaměstnavatelem je i poplatník uvedený v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, u
kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i když příjmy za tuto práci jsou na základě
smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Z hlediska
dalších ustanovení zákona se takto vyplácený příjem považuje za příjem vyplácený poplatníkem
uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3. V případě, že v úhradách zaměstnavatele osobě se sídlem
nebo bydlištěm v zahraničí s výjimkou osoby se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě
Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, která má na území České republiky
organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení

podle zákona upravujícího zaměstnanost je obsažena i částka za zprostředkování, považuje se za
příjem zaměstnance nejméně 60 % z celkové úhrady.
(3) Příjmy podle odstavce 1 se rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to,
zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo jiná osoba a
zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění prováděné
zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v jeho prospěch. Příjmem zaměstnance se rozumí i plnění
podle odstavce 9 písm. d) a e) poskytnuté zaměstnavatelem pro rodinného příslušníka zaměstnance.
Příjmem se rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnuté
plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, bytu
nebo rodinného domu v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí,
nižší, než je cena
a) určená podle zákona upravujícího oceňování majetku nebo cena, kterou účtuje jiným osobám,

b) stanovená podle odstavce 6 v případě poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební i
soukromé účely.
(4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12
samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud
zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo
nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1
a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne
za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo
b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.
(5) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 4 ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně (dílčím
základem daně) podle § 5 odst. 2.
(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro
služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla
za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o vozidlo najaté nebo pořízené na
finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k
následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto
ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i
započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance
částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního
měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely,
považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla.
Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových
vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech
motorových vozidel poskytnutých pro služební i soukromé účely. Vstupní cenou vozidla se pro účely
tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9.
(7) Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které nejsou
předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou
a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze
závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem5) pro zaměstnance
zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, jakož i hodnota bezplatného

stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví
tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1,
b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích
a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním
předpisem, včetně nákladů na udržování osobních ochranných a pracovních prostředků, pracovních
oděvů a obuvi, jakož i hodnota poskytovaných stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování, dále
hodnota pracovního oblečení, určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na
jeho udržování,
c) částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo částky,
kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za zaměstnavatele vynaložil ze
svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel,
d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce,
e) povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce
stanovená právním předpisem.
(8) Hradí-li zaměstnavatel zaměstnanci výdaje (náhrady) podle odstavce 7 písm. b) až d)
paušální částkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného zvláštními
předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise zaměstnavatele, v
pracovní nebo jiné smlouvě za předpokladu, že výše paušálu byla zaměstnavatelem prokazatelně
stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Stejným způsobem postupuje zaměstnavatel při
stanovení paušálu v případech, kdy dojde ke změně podmínek, za nichž byl paušál stanoven. Jde-li o
paušál za použití vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance, které
by jinak byly odpisovány, uzná se jen do výše, v jaké by zaměstnavatel uplatňoval odpisy
srovnatelného hmotného majetku při rovnoměrném odpisování v dalších letech odpisování.
(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny
a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s
předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na
rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost133); toto
osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat,
odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této
souvislosti zaměstnancům,
b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke
spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných
subjektů,
c) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního fondu, ze
zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na
dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,
d) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z
fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na
vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě
1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od
zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití
vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty
nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období,

2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona,
knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,
4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama
přesahuje 50 % plochy,
e) zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým
zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek,
f) příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z
příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm
v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v
jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích, a to s výjimkou příjmů z
1. osobně a veřejně vykonávané činnosti umělce, sportovce, artisty nebo spoluúčinkující osoby a
2. činnosti vykonávané ve stálé provozovně,
g) hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních potřeb
podle příslušného předpisu,6a) u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota
nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze
zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na
dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance,
h) peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sil a
naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštních právních
předpisů, 3) zvláštní požitky poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštního
právního předpisu 6b) a náhrada majetkové újmy podle zvláštního právního předpisu,6c)
ch) náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle
právních předpisů účinných do 31. prosince 2005,
i) hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako
nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec
přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a to maximálně do výše 3
500 Kč měsíčně,
j) mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů6d) ve výši rozdílu mezi dávkami
nemocenského pojištění,
k) náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem 1989 a
vyplácená po 31. prosinci 1992,
l) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,
m) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních právních
předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů6e) vyslaným v rámci jednotky
mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky po dobu
působení v zahraničí,
n) odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení
pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, vyplácené pracovníkům
přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko, nemoc z povolání, pracovní
úraz nebo onemocnění vznikající nebo se zhoršující vlivem pracovního prostředí,

o) příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v
přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy,
ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav,65) za
předpokladu, že tyto příjmy jsou vypláceny z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního
fondu za obdobných podmínek u zaměstnavatelů, na které se předpis o fondu kulturních a sociálních
potřeb nevztahuje nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které
nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,
p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně jako
1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u
penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet jeho
zaměstnance u penzijní společnosti,
2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u
instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního
pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním pojištění, za podmínky, že
byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve
v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění má
zaměstnanec, a v případě smrti zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek
na penzijní pojištění, nebo
3. příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro
případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání
dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu
třetího stupně, nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o
důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen „soukromé životní pojištění“), za podmínky, že
výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření
smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let, že
podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním
a nezakládá zánik pojistné smlouvy, a že je pojistná smlouva uzavřena mezi zaměstnancem jako
pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České
republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území
členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a dále za podmínky,
že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a jeli pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu,
kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné; dojde-li před skončením doby 60
kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let, k
výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným
plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy,
osvobození zaniká a příjmem podle § 6 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo,
jsou částky příspěvků na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení
smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny; toto se neuplatní v
případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu
třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o
důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno
pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo
převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové
osvobození příspěvků zaměstnavatele; tento příjem není příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů
ze závislé činnosti; zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den
kalendářního měsíce, v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených
zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl,

r) naturální plnění poskytované podle zvláštních právních předpisů6g) představitelům státní moci a
některých státních orgánů a soudcům,
s) náhrada prokázaných výdajů poskytovaná podle zvláštních právních předpisů6g) představitelům
státní moci a některých státních orgánů a soudcům, jde-li o
1. výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále jen
„tuzemská cesta“),
2. výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční
cesta“),
3. výdaje na stravování při tuzemských cestách,
4. výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách,
5. výdaje na ubytování při tuzemských cestách,
6. výdaje na ubytování při zahraničních cestách,
7. výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,
8. výdaje na odborné a administrativní práce,
9. výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta,
10. výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky soudci při tuzemských cestách,
t) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené
odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštních právních
předpisů47a), do výše minimálního nároku určeného zvláštním právním předpisem upravujícím
pracovně právní vztahy 47b),
u) částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami ze
mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve prospěch zaměstnance, jakož i
částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s poskytováním nepeněžitého plnění
zaměstnanci,
v) příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při
bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček; majetkový prospěch z
bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce
se oceňuje podle odstavce 3 a zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to
nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.
(10) Funkčními požitky jsou
a) funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce,
jejichž výše se stanoví podle zákona upravujícího platy a další náležitosti spojené s výkonem funkce
představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců138), s výjimkou platu náležejícího
prezidentu republiky a náhrad spojených s výkonem jeho funkce,
b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším
výkonem funkce v
1. orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy,
2. státních orgánech,
3. spolcích a zájmových sdruženích,

4. odborových organizacích,
5. komorách,
6. jiných orgánech a institucích.
(11) Za funkční požitek se nepovažují příjmy znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů
kolektivních sporů a rozhodců za činnost vykonávanou podle zvláštních předpisů.
(12) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou
uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto
příjmů podle zvláštních právních předpisů21) povinen platit zaměstnavatel (dále jen „povinné
pojistné“); částka odpovídající povinnému pojistnému se při výpočtu základu daně připočte k příjmu
ze závislé činnosti i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá.
Zaměstnancem, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se rozumí
zaměstnanec, u něhož se odvod povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo
zaměstnanec, na kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu.
Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Při výpočtu základu daně podle věty
první se při stanovení částky povinného pojistného nepřihlíží ke slevám nebo k mimořádným slevám
na pojistném u zaměstnavatele a ani k jiným částkám, o které si zaměstnavatel snižuje odvody
povinného pojistného.
(13) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst.
2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika
neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12 a
snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li činnost, ze které plyne příjem ze závislé
činnosti, vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění,
je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané v
tomto státě, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z
tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to
pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v
bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů,
které se zahrnují do základu daně.
Odst. 13 zní:
"Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2
základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika
neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu
v zahraničí. Je-li činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, vykonávaná ve státě, s nímž
Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění a daň je dle smlouvy odváděna
ve státě, kde má zaměstnavatel sídlo, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho
příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z
tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a
to pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v
bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z
příjmů, které se zahrnují do základu daně. Je-li činnost, ze které plyne příjem ze závislé
činnosti, vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího
zdanění a daň je dle smlouvy odváděna ve státě, kde má zaměstnanec bydliště, je u poplatníka
uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě,
snížený o povinné pojistné z tohoto příjmu odvedené v tomto státě.“.

(14) Jedná-li se o příjem ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 3 ze
zdrojů na území České republiky (§ 22), z něhož se daň vybírá srážkou sazbou daně podle § 36,
postupuje se při stanovení samostatného základu daně podle odstavce 12.
(15) Příjmy ze závislé činnosti zúčtované zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance ve
zdaňovacím období a vyplacené zaměstnanci nebo jím obdržené až po 31. lednu po uplynutí tohoto
zdaňovacího období, se při zahrnutí do základu daně podle § 5 odst. 4 zvyšují o povinné pojistné, které
byl z těchto příjmů v době jejich zúčtování povinen platit zaměstnavatel.
(16) Institucí penzijního pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel finančních
služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní formu, který je
a) provozován na principu fondového hospodaření,
b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém136) na základě
smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává činnost z toho
vyplývající a
c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský
hospodářský prostor a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě.

